Vestsjællands
Garderforening

Referat af ordinær generalforsamling

Den 19. februat 2018 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Vestsjællands Garderforening.
Af pladshensyn afvikledes generalforsamlingen igen i år på Antvorskov kaserne.
Indkaldelse til generalforsamlingen havde været annonceret i Garderbladets januar udgave samt på foreningens hjemmeside under ”aktiviteter”.
Der var et godt fremmøde til årets generalforsamling.
Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Skydeudvalgsformandens beretning
4. Regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Mærkedage
8. Valg af formand
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 2 suppleanter
11. Valg af 2 revisorer
12. Valg af fanebærere
13. Eventuelt

Formand Knud Glavind tog indledningsvis ordet og bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Fanerne blev ført ind efter at formanden havde bedt alle om at rejse sig.
Derefter takkede formanden Troels og Niels Henrik for arbejdet med bagning af pandekager. Formanden
kaldte derefter de medlemmer frem, der skulle modtage et hæderstegn. Med hjælp fra æresmedlem Niels
Wiese uddeltes der hæderstegn til de medlemmer som var mødt på generalforsamlingen. I år blev der uddelt
60-års tegn til 1 medlem, 50-års tegn til 8 medlemmer, 40-års tegn til 1 medlem, 25-års tegn til 5 medlemmer og 10-års tegn til 7 medlemmer..
Foreningen skænkede i år kammeratskabspokalen til April 1976 – Torben Mathiesen fra Vemmelev for god
støtte til foreningen og et altid godt humør

Dernæst blev dagordenens punkter behandlet.

Ad 1 – Valg af dirigent.
Arne Rasmussen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
og beslutningsdygtig.
Ad 2 – Formandens beretning.
Jeg vil starte min beretning med at konstaterer, at vi i 2017 med sorg har mistet et af vores trofaste medlemmer, som vi vil komme til at savne her i foreningen, det er Nov. 58, 371171 Willy Richard Jensen, Toftevej 10, Slagelse. Willy har været medlem af Vestsjællands Garderforening i 57 år.
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og sammen med mig udtale: æret være Deres minde. Tak
Jeg vil berette om de forskellige begivenheder og møder i 2017, hvor Vestsjællands Garderforening har
været repræsenteret.
Lørdag den 28. januar var der forældredag på Høvelte Kaserne. Det er en dag med stor tilslutning, både af
gamle gardere og ikke mindst forældre til garderrekrutterne og det er en dag hvor mange kommer for at se
Livgardens Kaserne.
Tirsdag den 8. februar havde vi 15m skydning i Vemmelev hallen med 23 deltagere, det blev en hyggelig
aften som vi sluttede af med fælles spisning, præmieuddeling og hyggeligt samvær, Tak til Jesper for tilrettelægning af skydningen. Jesper beretter senere mere om skydningen.
Vores generalforsamling fandt sted den mandag 20. februar 2017 her på Antvorskov Kaserne,
89 medlemmer var mødt frem. Vi startede med spisning, Gule Ærter med tilbehør, og derefter nød vi godt af
Troels Hansen og brormand Niels Henriks hjemmelavede pandekager, 200 stk i alt, det siger vi jer mange
tak for, vi ved det er et stort arbejde I der laver. Under spisningen uddelte vores Æresmedlem Niels Wiese
følgende tegn: 3 stk. 50 års tegn, 7 stk. 40 års tegn og 2 stk. 25 års tegn. Vores mangeårige medlem Troels
Hammendal, blev udnævnt til æresmedlem af Vestsjællands Garderforening på grund af hans store indsats
for vores Garderforening.
Derefter startede vi på selve generalforsamlingen og Arne Rasmussen blev valgt til aftenens dirigent, som
han udførte til UG.
På valg var formanden, som jo er på valg hvert år, det blev til genvalg, og ligeledes var følgende på valg,
Henning Hansen, Torben Gudmundsen, Henrik Dahl Sørensen og Per Bunde Christensen, alle var villig til
genvalg og alle blev genvalgt. På valg til suppleanter var Lars Fausbøl og Mads Lorentzen, som begge blev
genvalgt.
Som revisorer blev Arne Rasmussen og Poul Magnussen genvalgt, det er jeg sikker på i syntes er i orden,
når vores kasserer fremlægger regnskabet.
Som Foreningens fanebærere blev Hans Jørgen Sørensen og Per Olsen genvalgt.
Jeg vil gerne takke medlemmer af bestyrelsen for deres arbejde for foreningen, og jeg vil også takke vores
hjemmeside koordinator, Peter Horsten fra København, som sørger for at vores hjemmeside er ajourført.
Der skal også lyde en stor tak til Peter, Arne Rasmussen, Herluf Schmidt og undertegnede, som besøger vores medlemmer til Deres mærkedage, tak til jer alle.
Der har i årets løb været afholdt nogle beboermøder i Nygade 5,hvor garderstuen er en del af beboerforeningen og til disse har vi fra Garderforeningen deltaget. Ligeledes en tak til Herluf, fordi du holder gården og
haven rengjort, dette får foreningen 6000,00 kr. om året for.

Lørdag den 11. marts blev der afholdt formandsmøde i Helsingør, med Helsingør Garderforening som værter, her fra foreningen deltog Per Christensen, Herluf Schmidt og Knud Glavind. Jeg kan oplyse at i år holdes Formandsmødet lørdag den 3. marts i Hedehusene, hvor Tåstrup Garderforening er vært.
Onsdag den 22. marts, var der Dronningeparade på Gothersgade Kaserne, her uddeles Dronningens Ur til en
Garder. Dronningens ur er skænket og betalt af De Danske Garderforeninger, som så Dronningen overrækker.
Ligeledes onsdag den 22. marts, samledes vi til en gang Bowling i Bowlingcentret Bredegade, og efter bowlingen gik vi en tur i Garderstuen hvor vi spiste et par stykker smørrebrød sammen.
Mandag den 27. marts, var der hjemsendelses parade på Høvelte Kaserne, hvor hold august 2016 kunne træde af til civil. Det er en dag hvor alle følelser får frit løb.
Dronningens Fødselsdag, som jo er den 16. april fejrede vi med en Fødselsdags kammeratskabsaften i Garderstuen torsdag den 20. april. Vi mødtes kl. 18.00 og spiste sammen, og derefter havde vi kammeratligt
samvær.
Mandag den 4. maj deltog foreningen ved kransenedlæggelsen uden for Sct. Mikkels Kirke, og bagefter i
Kirken. Begge steder deltog vi i den flotte faneborg hvor fanen blev båret af vores fanebære Hans Jørgen
Sørensen og som fanevagt deltog Per Olsen. Efter arrangementet holdt Marinestuen åbent som efterarrangement. Det med efter arrangementet går på skift og i år er det os der holder Garderstuen åbent.
Søndag den 7. maj deltog vi ved årgangsparaden på Rosenborg Eksercerplads, igen i år 2017 deltog mange
her fra foreningen . I år er der årgangsparade søndag den 6. maj, og husk der er kun den ene årgangsparade
om året, den i november har man sløjfet. Så hvis nogle af vores medlemmer har jubilæum for deres indkaldelse, som skal markeres i år 2018, så er det den 6. maj.
Fredag og Lørdag den 19. og 20. maj blev årets repræsentantskabsmøde afholdt i Bogense. Fredag aften
starter med en kammeratskabsaften, hvor først Livgardens Musikkorps giver en koncert og derefter samles
vi til spisning og kammeratlig samvær. Om lørdagen holdes selve repræsentantskabsmødet. Her fra foreningen deltog stort set hele bestyrelsen. I år holdes repræsentantskabsmødet i Randers den 8. og 9. juni. Jeg kan
i den forbindelse fortælle, at næste år, 2019, hvor vores forening kan fejrer 110 års jubilæum, skal repræsentantskabsmødet afholdes her i Slagelse, Det kommer jeg tilbage til, da vi sikkert får brug for lidt hjælp fra
foreningens medlemmer.
Onsdag den 31. maj havde vi Lerdueskydning, men det kommer Jesper mere ind på, Det eneste jeg vil sige
er en stor tak til Troels, Niels Henrik, Per og Jesper både for et godt arrangement og ligeledes et stort stykke
arbejde.
Lørdag den 3. juni var der Åbent hus arrangement i Høvelte, Kaldet Gardens Dag. Dette arrangement giver
adgang for alle. Der bliver annonceret i de lokale blade i området Høvelte, det vil sige Birkerød, hvor folk
bliver inviteret til at kigge indenfor på Kasernen. Livgarden fremviser denne dag alle deres forskellige køretøjer og ligeledes deres våben, så det er som regel et tilløbsstykke, så skulle i mangle et udflugtsmål lørdag
den 2. juni, så kan jeg anbefale at køre en tur med hele familien til Høvelte på sådan en dag.
Fredag den 30.juni holdt Livgarden sin årsdagsparade med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe på Gothersgade Kaserne, Garderne defilerer forbi Dronningen, hvorunder der aflægges honnør.
Lørdag den 1. juli deltog foreningen i Slagelse Byfest. Vi deltog som vanligt med vores berømte pølsebod
opstillet uden for Garderstuen i Nygade og igen i år sørgede et godt team fra foreningen for at fremstille
vores grillede garderpølser.

Fredag den 28. juli var der atter hjemsendelses parade på Høvelte Kaserne, denne gang var det hold DEC
2016, der trådte af til civil. En del Garderforeninger stiller med fanen, for dermed at være med til at gøre de
færdige Garder opmærksom på at Garderforeningerne netop bakker op om de unge Garder.
Torsdag den 3. august 2017, var vi på havevandring. Det var Jesper og Jette der havde åbnet deres have for
os, det var et helt fantastiks syn der mødte os, med over 400 fuchsiaer i alle størrelser og ligeledes Koi bassin af livlige fisk og også en del fugle, ja ikke i bassinet men i bure rundt omkring i haven. Tusind tak til
Jette og Jesper for en dejlig aften, som sluttede med at Jette havde bagt boller og lavet kaffe, som vi gudskelov blev tvunget til at spise. Tusind tak.
Søndag den 27. august havde vi familieskydning i Skovsø, hvor vi mødtes til skydning med både pistol –
gevær – Bue og Pil – dart.
Efter skydningen spiste vi vores medbragte madkurv.
Søndag den 17. september tog vi på fisketur, startede i Korsør med kutteren Bien, sejlede ud i dejlig solskinsvejr. Vi gik efter fladfisk og de var venligt stemt over for os, vi kom hjem med 33 fladfisk, så menuen
stod denne aften på friskfanget fladfisk, ikke så ringe endda. Tak til Per Bunde Christensen, som stod for
arrangementet, tak for et virkelig godt arrangement.
Lørdag den 17. September var der Landsskydning i Vingsted Centret ved Vejle. I 2016 deltog vi med en
deltager, og på sidste generalforsamling opfordrede jeg til at flere ville deltage, det gav et godt resultat, vi
forøgede deltagelse med 100%, så vi i 2017 havde 2 deltagere.
Den 29. september deltog foreningen i Slagelse Kulturnat, hvor vi solgte drikkevarer indenfor i vores Gardestue, og desuden havde vi vores kendte blå telt opstillet i Nygade, hvorfra vi solgte vores store Garderpølser,
Det blev en aften med et fantastik tilstrømning af gæster og en for vores økonomi rigtig god aften.
Lørdag den 30. september var der Forældredag på Høvelte Kaserne, vi deltog her fra foreningen i selve arrangementet og det var dejligt at møde en del medlemmer her fra foreningen, så husk når der er disse Forældredage eller Åbent hus arrangementer i Høvelte er vi alle velkomne.
Søndag den 1. oktober afviklede man Gardermarch for hele familien startende på Høvelte Kaserne, med
ruter på 8, 17 eller 30 kilometer. I år var der 1200 der deltog i marchen og alle fik bagefter udleveret en
march medalje.
Dette arrangement gav et overskud på kr. 35.000,00, som blev doneret til Livgardens Veteran arbejde. Gardermarchen vil blive gentaget i år søndag den 30. september.
Fredag den 13. oktober deltog vi også her fra foreningen, ved Kulturnatten i København, hvor der var åbent
hus på Livgardens Kaserne i Gothersgade. Der var lidt over 8.000 besøgende, der var inde og se kasernen og
aktiviteterne på kaserneområdet. Denne aften var kaserne bygningerne oplyst på en helt speciel og flot måde, en belysning der imponerede alle besøgende. Samtidigt var der denne aften et Tattoo med Livgarden og
ligeledes Gardister fra den Norske Garde.
Mandag den 6. november lavede vi et fælles arrangement sammen med Korsør – Holbæk og Kalundborg
Garderforening her på Antvorskov Kaserne. Vi havde denne aften formået at få Chef Livgarde, Kammerherre Oberst Mads Rahbek til at komme og fortælle om sin vej til chefposten og ligeledes om Livgarden i dag.
Det var et godt og informativt møde, hvor Obersten kom godt rundt om Livgardens opgaver i dag. De 4 foreninger var enige om at gentage sådant et arrangement en anden gang.
Onsdag den 15. november var der Dronningeparade på Gothersgade Kaserne. Dronningen skridter fronten af
og inspicerer paraden. Det er altid et flot syn og en oplevelse at deltage til disse parader. Dronningens ur
blev uddelt til en garder fra hold april 17.

Lørdag den 25. november afholdt vi vores store bankospil vi spillede om 139 præmier. 64 personer var
mødt op med deres madkurv og efter en hyggelig spisning startede vi med spillet. En stor tak til vore sponsorer for deres hjælp, uden deres hjælp ingen bankospil. Foreningen fik et pænt overskud til kassen.
Torsdag den 30. november var der hjemsendelses parade i Høvelte, det var hold april 17 der var klar til
hjemsendelse. 14 faner fra forskellige garderforeninger deltog.
Tirsdag den 31. december afholdes status her i Garderstuen. Traditionen tro mødtes vi her i stuen kl. ca.
12.30, og vi har nu fundet opskriften på en hurtig optælling, den brugte vi også i år, så da de små sjatter var
ryddet af vejen gik det nemt med optællingen. Der var mødt 29 op for at hjælpe. Efter en god time, sagde vi
godt nytår til hinanden og tak til Vestsjællands Garderforening for alle de gode timer foreningen havde givet
os i 2017.
Husk at gå ind på vores hjemmeside og hold jer orienteret, både om kommende arrangementer, men også
hvad der er sket i foreningen. En tak skal lyde til medlemmerne, bestyrelsen, fanebærere, revisor, suppleanter mærkedage udvalget, og vores hjemmeside administrator, for samarbejdet.
Med disse ord vil jeg overlade min beretning til generalforsamlingen.
Beretningen blev godkendt med applaus.
Ad 3 – Skydeudvalgsformandens beretning.
Jesper Truelsen aflagde beretningen. Der har i årets løb været afviklet 15-meter skydning i Vemmelev den
8/2 2017 med 23 fremmødte, og den 31/5 lerdueskydning på Ole Lorentsens marker. Den 27/8 afholdtes
sommerskydning og familiedag på skydebanen ved Skovsø med fællesspisning af medbragt mad og hyggeligt samvær. Beretningen blev godkendt med applaus.
Ad 4 – Regnskab.
Herluf Schmidt gennemgik post for post foreningens årsregnskab for 2017. Årsregnskabet udviser et overskud på t.kr 22 mod et overskud året før på t.kr. 22. Foreningen formue udgør t.kr. 433 mod t.kr. 411 året
før. Formanden roste kassereren for hans arbejde med pasning af ejerforeningens fællesgård, for hvilket arbejde foreningen årligt modtager kr. 6.000.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
Ad 5 – Fastsættelse af kontingent
Formanden meddelte, at bestyrelsen indstiller uændret kontingent for 2018, kr. 350 for alle medlemmer.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
Ad 6 – Indkomne forslag.
Der var ingen forslag til behandling.
Ad 7 – Mærkedage
Peter Johannesen har aflagt besøg ved mærkedage hos foreningens medlemmer. Peter Johannesen vil også
fremover aflægge besøg hos foreningens medlemmer.
Ad 8 – Valg af formand
Knud Glavind blev genvalgt som foreningens formand.
Ad 9 – Valg af bestyrelsesmedlemmer
Hans Jørgen Sørensen, Herluf Schmidt, Jesper Truelsen blev genvalgt til bestyrelsen. Peter Johannesen ønskede ikke genvalg men fortsætter i mærkedageudvalget.
Ad 10 – Valg af 2 suppleanter

Lars Fravsbøl blev genvalgt. Mads Lorentzen ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Erling Skovdal som
suppleant.
Ad 11 – Valg af 2 revisorer.
Arne Rasmussen og Poul Magnussen blev genvalgt som foreningens revisor.
Ad 12 – Valg af fanebærere
Per Olsen og Hans Jørgens Sørensen blev genvalgt.
Ad 13 – Eventuelt
Formanden erindrede om at foreningen i 2019 er vært ved det årlige repræsentantskabsmøde. Ligesom i
2003 foreslås der etableret en gruppeopdeling af arbejdsopgaver i forbindelse med planlægning og afvikling
af arrangementet. Knud Glavind havde udarbejdet en tilmeldingsliste for de, som måtte være interesseret i at
deltage i det praktiske arbejde.
Mogens Due, Sorø, orienterede om at Gardergolf. Et godt arrangement som bør annonceres yderligere i forhold til medlemmerne.
Joachim Castenskiold orienterede om et planlagt arrangement med Livgardens Musikkorps på Borreby Slot,
som han håbede kunne blive et årligt tilbagevendende arrangement. Arrangementet er dog ikke endeligt fastlagt, men koncerten afvikles eventuelt den 1/8 2018 som et udendørs arrangement hvor tilhørerne selv medbringer stole.
Herefter blev generalforsamlingen hævet.
Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for varetagelsen af hvervet og opfordrede medlemmerne til at
blive en stund og hyggesnakke.
Alle rejste sig for fanerne, der blev båret ud af Hans Jørgen Sørensen og Per Bonde Christensen.
Som sekretær og referent
____________________
Torben Gudmundsen

