Vestsjællands
Garderforening

Referat af ordinær generalforsamling

År 2020, den 17. februar afholdtes ordinær generalforsamling i Vestsjællands Garderforening. Som
for tidligere år blev generalforsamlingen af pladshensyn afviklet på Antvorskov kaserne.
Indkaldelse til generalforsamlingen havde været annonceret i Garderbladets januar udgave samt
på foreningens hjemmeside under ”aktiviteter”. Indkaldelse til generalforsamlingen er tillige sendt
til medlemmerne pr. post med afsendelse den 31/ 2020.
Der var et godt fremmøde til årets generalforsamling. 72 tilmeldte inklusive bestyrelsesmedlemmer.
Herudover var der mødt 3 gæster.
Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Skydeudvalgsformandens beretning
4. Regnskab
5. Fastsættelse af kontingent 2020
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 velkomne til generalforsamlingen. Formanden bød de tilstedeværende i stilling for fanen, der blev båret ind. Herefter takkede formanden Troels, Niels Henrik, Per og Claus for arbejdet med bagning af pandeka-

ger. Medlemmerne modtog med applaus genvalg til arbejdet dermed til næste års generalforsamling. Formanden takkede ligeledes de fremmødte ”piger” for hjælp i køkkenet og med servering mv.
Også applaus og genvalg til ”pigerne”. Formanden takkede også fremmødte Peter Horsten for arbejdet i årets løb med foreningens hjemmeside Formanden rettede afslutningsvis en særlig velkomst
til forretningsfører Jan Stoltenborg fra De Danske Garderforeninger, regionsformand for region V
Jon Nielsen samt Helmuth Hansen fra Danske Soldaterforeningers Landsråds Sjællandskreds.
Dernæst var der spisning. Under spisningen var der uddeling af hæderstegn. Forretningsfører Jan
Stoltenborg uddelte tegnene og bragte lykønskninger til dem der havde modtaget hæderstegn og
takkede disse medlemmer for udvist trofasthed over for foreningen. Regionsformand Jon Nielsen
overrakte herefter hæderstegn til Henning Hansen for hans virke gennem 25 år i foreningens bestyrelse.

Dernæst blev dagordenens punkter behandlet.

Ad 1 – Valg af dirigent.
Arne Rasmussen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet og beslutningsdygtig.
Ad 2 – Formandens beretning.
Jeg vil starte min beretning med at konstatere, at vi i 2019 med sorg har mistet 7 (8 red)
af vores trofaste medlemmer, som vi alle vil komme til at savne her i foreningen, det er:
(red) 370768, Maj 58, Rainer Sørensen, Rosenkildevej 96B, 4200 Slagelse, 79 år.
414775, Jan. 59, Laust Andreas Knudsen Nissen, Ahornvej 6, Frølunde, Korsør. 80 år
530180, Jan. 62, Carl Schwartz Marcher, Elmelunden 2, Høng – 75 år.
453203, Marts 60, Jørgen Ove Jensen, Østergade 36, Helsinge. – 76 år.
415190, Juli 59, Jens Peter Løgstrup, Mullerupvej 145, Slagelse. 78 år
215673 Torben Andersen, Teglværksparken 66, Korsør. – 85 år
Februar 69, Jørgen Holmberg, Bøgehegnet 63, Greve. – 69 år.
Maj 90, Thomas Rasmussen, Ulstrupvej 36 A, Gørlev. – 49 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 2019, hvor Vestsjællands Garderforening
har været repræsenteret og ligeledes arrangementer afholdt af både Livgarden og De Danske Garderforeninger.
Lørdag den 26. januar var der forældredag på Høvelte Kaserne, atter i år var der stor tilslutning af
både forældre til ”rekrutterne” og mange gamle Garder, som fik set Høvelte Kaserne.
Onsdag den 6. februar havde vi 15m skydning i Vemmelev hallen, igen med en pæn tilslutning. Tak
til Jesper for tilrettelægning af skydningen. Jesper, beretter senere mere om skydningen.

Vores generalforsamling fandt sted den mandag 18. februar 2019 her på Antvorskov Kaserne,
Der var mødt 90 medlemmer frem. Vi startede med spisning, Gule Ærter med tilbehør, og derefter
nød vi godt af Troels Hansen, brormand Niels Henriks, Per Pedersen og nyindtrådt hjælper Claus
Pedersens hjemmelavede pandekager, 200 stk i alt, det vil vi gerne siger jer mange tak for, vi ved
det er et stort arbejde I laver, derfor er teamet også udvidet da der er et hvis frafald under produktionen, da der jo skal smages på det der hældes i pandekagerne.
Under spisningen uddelte vores Æresmedlem Niels Wiese, 60 års tegn, 50 års tegn, 40 års tegn, 25
års tegn, og 10 års tegn, til vores jubilerende medlemmer.
Derefter startede vi på selve generalforsamlingen og Arne Rasmussen blev valgt til aftenens dirigent, som han udførte med bravur. På valg var formanden, som jo er på valg hvert år, det blev til
genvalg, og ligeledes var følgende på valg, Henrik Dahl Sørensen, Henning Hansen, Per Christensen og Torben Gudmundsen alle var villig til genvalg og alle blev genvalgt. Tidligere Formand i
Korsør Lars Moosdorf, havde i året løb ønsket at udtræde af bestyrelsen og blev erstattet af vores
suppleant Lars Fravsbøl. Som suppleanter blev valgt Finn fra Korsør og Torben fra Høng.
Som revisorer blev Arne Rasmussen og Poul Magnussen genvalgt. Som Foreningens fanebære blev
Hans Jørgen Sørensen og Per Olsen genvalgt.
Jeg vil her 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.
Lørdag den 2. marts blev der afholdt formandsmøde, her fra foreningen deltog der ingen, da jeg
fyldte 75 og i den anledning havde inviteret hele bestyrelsen, så det ikke kun var mig der gik glip af
formandsmødet. Jeg kan oplyse at formandsmødet i år holdes i Roskilde og jeg ved at der er pæn
tilslutning til dette møde fra vores bestyrelse.
Dronningens Fødselsdag, den 16 april fejrede vi med en Fødselsdags kammeratskabsaften i Garderstuen tirsdag den 16 april. Vi mødtes kl 18.00 og spiste sammen, og derefter havde vi kammeratlig
samvær. Det blev en rigtig hyggelig aften.
Mandag den 4. maj, deltog foreningen ved kransenedlæggelsen i Sct. Mikkels Kirke, først nedlagde
vi Kransen ved mindestenen og bagefter deltog vi i mindegudstjeneste 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.
Søndag den 6 maj deltog vi ved årgangs paraden på Rosenborg Eksercerplads, igen i år 2019 deltog
mange af vores medlemmer fra foreningen i paraden. I år er der årgangsparade søndag den 3 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 2020, så er det den 3
maj, på Gothersgade Kaserne.
I 2019 kunne vi fejre Foreningens 110 års jubilæum, samtidigt med at Vestsjællands Garderforening stod som vært for De Danske Garderforeningers Repræsentantskabsmøde.

Vi markerede vores 110 års jubilæum i forbindelse med Kammeratskabsaftenen, fredag den 24 maj,
ved repræsentantskabsmødet, med en koncert her på Antvorskov Kaserne, hvor den Kongelige Livgardes Musikkorps leverede en smuk og underholdende koncert som blev overværet af ca. 200 tilskuer, dette blev en flot optakt til selve afholdelsen af arrangementet repræsentantskabsmøde.
Efter koncerten, fredag den 24 maj, blev der holdt kammeratskabsaften ligeledes her på Kasernen,
hvor vi samledes med tilrejsende fra andre Garderforeninger og spiste sammen og fortalte næsten
sandfærdige historier fra vores soldatertid. Der deltog 99.
Lørdag den 25 maj startede repræsentantskabsmødets arrangement med en Gudstjeneste i Sct. Mikkels Kirke. Præsten var Provst Ulla Thorbjørn Hansen, der selv har en fortid ved Livgarden, hun har
været feltpræst og udsendt til Afghanistan, hvor hun var meget værdsat af garderne. Hun holdt en
flot og medrivende tale. Inden gudstjenesten stillede de forskellige foreninger op med deres faner
uden for kirken, i alt 24 faner, anført af Hans Jørgen med foreningens fane og under Hans Jørgens
kommando blev alle fanerne ført ind i kirken, et fantastisk flot skue.
Efter Gudstjenesten samledes vi på Nytorv, hvor vi gjorder klar til marchen gennem byen med 8
tamburer fra Den Kongelige Livgarde og 24 faner i spidsen. I marchen deltog vores præsident Jens
Crone sammen med en af vores borgmester Willum Christensen. Tilbage på Nytorv efter marchen
havde Henrik Dahl Sørensen sørget for at der var busser til rådighed så hele paraden kunne transporteres til Antvorskov Kaserne.
Der var i forbindelse med arrangementet også lavet en Dametur, som gik med bus til Sorø Akademi,
hvor Sorøs Borgmester, Gert Jørgensen, som er medlem her i vores forening, tog i mod pigerne og
fortalte dem om byens historie. Frokosten blev serveret på skibet hvor pigerne var samlet til en sejltur på Sorø Sø. Der var rift om at få lov til at stå for denne pigetur, det blev Per Christensen der fik
lov, dog med hans kone Annette som hjælper, så tak til jer begge. Der deltog 50 piger.
Da alle Gamle Garder var nået tilbage til Antvorskov Kaserne, blev der serveret morgen buffet og
derefter startede man på selve repræsentantskabsmøde, fanen blev ført ind med en lille smule forsinkelse, og derefter havde vores Præsident Jens Crone ordet. Der blev som sædvanligt diskuteret
ivrigt igennem hele mødet. Ligeledes delte vores skydeleder i De Danske Garderforeninger Jan
Stoltenborg præmier ud til de forskellige vinder i skydningen, og ligeledes delte vores Bowlingformand Henrik Agerlin fra Køge, præmier ud til de vindende Bowling folk. Der deltog 139 til mødet.
Efter endt møde gik alle 139 deltager til Cafeteriet, hvor der var gjort klar til Herrefrokost, som bestod af en buffet. Efter frokosten var der transport tilbage til hotellet, Stop 39 eller Only Sleep som
det hedder i dag, hvor de gjorder sig klar til aftenfesten.
Aftenfesten blev holdt her på Kasernen i Festsalen hvor der var pyntet flot op og køkkenet stod klar
med en 3 retters menu, efter foreningens fane var ført ind. Under middagen blev der holdt nogle taler bl. a. af Chef Livgarden Mads Rahbæk, og Præsident Jens Crone og undertegnede. Troels Christensen sørgede for musikken både under middagen og bagefter til dansen.
Der deltog i alt 128 til aftenfesten inkl. indbudte gæster som var Provst Ulla Thorbjørn Hansen,
Chef Livgarden Mads Rahbæk, Borgmester Gert Jørgensen alle med deres respektive ægtefælled og
ligeledes var vores 2 æresmedlemmer, Troels Hamundal og Niels Wiese med ledsager indbudt.

Som sagt blev der spillet op til dans, med Troels Christensen velkendte melodi, jeg tror der er hul i
glasset, som faldt i god smag hos de fleste, mens andre vred ansigtet, men tak til Troels som formåede at få 99 % af gæsterne på dansegulvet.
Da vi nåede til slutningen slog de deltagende tamburer fra Livgarden, Tappen i tønden, og til deres
tappenstreg førtes foreningens fane ud, selv efter aftenens anstrengelser af en opretstående fanebære
Hans Jørgen.
Efter festen holdt busserne klar til at transporterer deltagerne tilbage til hotellet.
Jeg vil gerne her rette en stor tak til alle der hjalp med at arrangementet blev flot gennemført, det
være sig både bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af foreningen som hjalp til men også tak til
dem uden for foreningen der hjalp til med forskellige opgaver og en særlig tak til Johnny Kristensen, som ikke er medlem af foreningen, han sørgede for opsætning og lån af hans højttalerudstyr
uden omkostninger for foreningen.
Der har været et stort arbejde både med hotel reservationer, registrering af tilmeldelser, busaftaler,
dametur, så for ikke glemme nogle, tak til alle som ydede et stort stykke arbejde.
Fredag den 28 juni markerede Livgardens dens 361 års fødselsdag. Fødselsdagen blev markeret
med en parade på Rosenborg Eksercerplads.
Søndag den 25 august, afholdte vi vores Sommerskydning – Familieskydning på skydebanerne i
Korsør. Vi skød både Riffel – Pistol – Bue og Pil – ligeledes skød vi på 200m banen og ikke mindst
blev der duelleret i pilekast.
Flagdagen den 5. september, som jo er en mindedag for alle faldne soldater sendt ud i tjeneste, bl. a.
til Afghanistan. Livgarden har mistet 16 garder her, som er faldet i Afghanistan, to af disse ligger
begravet i Korsør, der er Jimmi Bøgebjerg Petersen, som faldt den 7 august 2010, og Simon Mundt
Jørgensen, som faldt den 22 september 2010. Begge ligger begravet på Kirkegården i Korsør og
Herluf Schmidt og jeg selv besøgte deres gravsted den 5 september, hvor vi satte et dannebrog flag
med DG mærke på. Dette er en tradition vi vil markerer fremover.
Den 27. september deltog foreningen i Slagelse Kulturnat, hvor vi solgte drikkevarer indenfor i vores Gardestuen, og ligeledes havde vi vores kendte blå telt opstillet i Nygade hvorfra vi solgte vores
store Garderpølser, Det blev igen en aften med et flot tilstrømning af gæster og en for vores økonomi rigtig god aften. Gården var fyldt op med gæster hele aftenen igennem.
Lørdag den 28. 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 velkommen.
Søndag den 30. september afviklede man Gardermarch for hele familien startende på Høvelte Kaserne, med ruter på 8, 17 eller 30 kilometer. I år var der igen rigtig mange der deltog i marchen og
alle fik bagefter udleveret en march medalje. Gardermarchen vil blive gentaget i år søndag den 27.
september.
Fredag den 11. oktober deltog vi også her fra foreningen, ved Kulturnatten i København, hvor der
var åbent hus på Livgardens Kaserne i Gothersgade, desværre stod denne aften i regnvejret tegn, det

styrtregnede hele aftenen og det bevirkede også at der ikke kom så mange mennesker denne aften
hvor der plejer at komme ca. 10.000 besøgende men i 2019 kom der kun ca 5000 besøgende.
I år bliver det fredag den 9. oktober.
Fredag den 25. oktober fejrede vi vores dobbelt jubilæum, nemlig vores 40 års jubilæum af Garderstuen, helt nøjagtigt var det 42 år siden vi købte stuen og begyndte at gøre den i stand og ca halvandet år efter var det klar til brug. Vi købte huset kontant for kr. 125.000 af Arne Sejer, som også
ejede Herretøjsforretningen London på Schweizerpladsen. Medlemmerne lånte os penge, som vi udstedte lånebeviser til, i alt kom der kr. 60,000 ind og så lånte vi på en kassekredit i Sjællandske
Bank kr. 65.000. Pengene til medlemmerne skulle betales tilbage når vi havde penge til det, men der
skete det at i stedet for at skulle have penge tilbage skænkede medlemmerne lånebeviserne til Vestsjællands Garderforening.
Lørdag den 23 november afholdte vi vores store bankospil vi spillede om 129 præmier 67 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.
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 ret hurtigt af vejen, måtte vi sørge for at der blev dannet nogle nye sjatter så
der var arbejde til alle de fremmødte. Der var mødt 23 op for at hjælpe. Efter små 2 timer sagde vi
godt nytår til hinanden og sagde tak til hinanden for alle de hyggelige timer vi havde i Vestsjællands Garderforening i 2019.
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 vores medlemmerne, fanebære, revisor, suppleanter mærkedage udvalget, vores hjemmeside administrator, for det gode samarbejde og selvfølgelig tak til bestyrelsen for arbejdet sammen.
Med disse ord vil jeg overlade min beretning til generalforsamlingen.
Beretningen blev godkendt med applaus.
Ad 3 – Skydeudvalgsformandens beretning.
Jesper Truelsen berettede om foreningens 15 meter skydning der blev afholdt den 5/2 2019 i Vemmelev Hallen. Til skydningen var mødt 20 medlemmer. Årets lerdueskydning, der afvikledes af Per
og Troels på Nykøbing Landevej var i år udfordret af dårligt vejr. Dernæst har der været afholdt
sommerskydning i Korsør. Jesper orienterede om, at der var overvejelser om hvorvidt fremtidige
skydninger skulle afholdes i Slagelse eller Korsør. Jørgen fra Vemmelev forespurgte i den forbindelse til størrelsen af det gebyr, der skulle betales for leje af banen i Slagelse. Jesper meddelte, at
gebyret udgjorde kr. 3.500. Beretningen blev godkendt.
Ad 4 – Regnskab.
Herluf Schmidt gennemgik post for post foreningens årsregnskab for 2019. Årsregnskabet udviser
et overskud på t.kr 1 mod et overskud året før på t.kr. 5. Foreningen formue udgør t.kr. 443 mod
t.kr. 442 året før. Regnskabet blev godkendt med applaus.

Ad 5 – Fastsættelse af kontingent
Formanden meddelte, at bestyrelsen indstiller uændret kontingent for 2020, kr. 350 for alle medlemmer.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
Ad 6 – Indkomne forslag.
Der var ingen forslag til behandling.
Ad 7 – Mærkedage
Valg til mærkedage udvalg: Peter Johannesen (Ringsted-området), Herluf Schmidt og Knud Glavind (Slagelse-området).
Ad 8 – Valg af formand
Knud Glavind modtog ikke genvalg. Bestyrelsen indstillede Lars Fravsbøl til foreningens nye formand. Lars blev valgt som foreningens formand.
Ad 9 – Valg af bestyrelsesmedlemmer
Herluf Schmidt, Jesper Truelsen, Hans Jørgen Sørensen modtog genvalg. Alle blev genvalgt. Herudover skulle generalforsamlingen vælge en ny repræsentant til bestyrelsen som erstatning for Lars
Fravsbøl, Bestyrelsen indstille valg til Martin Bistrup. Martin blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
Ad 10 – Valg af 2 suppleanter
Torben Kelvin og Finn Christensen blev genvalgt som suppleanter.
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
Per Bonde Christensen fra bestyrelsen takkede Knud Glavind for hans mangeårige engagement i
bestyrelsen. Han overlod ordet til Helmuth Hansen fra Danske Landsforeningers Landsråd. Helmuth orienterede kort om foreningens virke og bød herefter Knud Glavind over til foreningens fane.
Helmuth overrakte herefter Landsrådets fornemste æresbevisning, et fortjensttegn, for hans mangeårige virke for Vestsjællands Garderforening, 55 år som medlem, heraf 48 år i bestyrelsen og 28 år
som formand. Herudover 25 år som ansvarlig for Gardershoppen. Helmuth roste Knud bl.a. for hans
arbejde og medvirken til fusion med Midtsjællands og Korsør Garderforening.
Regionsformand Jon Nielsen ønskede Lars Fravsbøl tillykke med valget som formand. Jon takkede
også Knud for samarbejdet gennem årene. Efter indstilling til DG overrakte Jon en æresbevisning til
Knud Glavinds hustru Jette for hendes opbakning gennem årene til såvel forening som til Knud under hans formandskab i foreningen.
Jan Stoltenborg lykønskede Knud, Jette og Henning med deres hædersbeviser. Han bemærkede, at
det var Vestsjælland Garderforening som havde indstillet til disse hædersbeviser. Jan takkede også

Knud Glavind og Herluf Schmidt for samarbejdet. Jan skænkede Axel Pontoppidans digre værk
”Den Kongelige Livgarde” til foreningens bibliotek i garderstuen. Jan skænkede også foreningen
Den Kongelige Livgardes jubilæumskrus. Foreningen har tidligere ejet et sådan krus. Kruset blev
imidlertid stjålet. Knud Glavind takkede Jan Stoltenborg for de til foreningen skænkede gaver.
Foreningens medlem, Per Kraft overrakte Knud Glavind fra foreningen et stort egenproduceret emblem i metal. Emblemet var foreningens oprindelige bomærke.
En af foreningens 50-års jubilarer, Jens Peter Hansen udtrykte en tak for æresbevisningen og roste
foreningens medlemmer for det gode fællesskab.
Knud Glavind overrakte foreningens kammeratskabspokal, der i år gik til Poul Magnussen.
Knud takkede herefter for sin tid i bestyrelsen og som formand, udtrykte en tak til foreningens medlemmer og efter et historisk tilbageblik på væsentlige begivenheder og hændelser under hans formandstid, opfordrede Knud forsamlingen til at tage godt i mod, den nu nyvalgte formand Lars Fravsbøl.
Joachim Castenschiold orienterede om hans planer med igen i 2020 at afvikle koncert på Borreby
Slot med Livgardens Musikkorps og med spisning for deltagerne. Arrangementet skønnedes afviklet den 6. eller 7. juli 2020.
Ingen andre medlemmer ønskede ordet.
Herefter hævedes generalforsamlingen.
Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for varetagelsen af hvervet, han meddelte at den formelle del af generalforsamlingen nu var afviklet. Knud opfordrede medlemmerne til at blive en
stund og hyggesnakke.
Alle rejste sig for fanerne.
____________________________________oOo_________________________________
Som sekretær og referent
____________________
Torben Gudmundsen

Tekst med kursiv er formelt ikke en del af referatet.

