Vestsjællands
Garderforening

Referat af ordinær generalforsamling

År 2021, den 21. juni 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 juni udgave samt på
foreningens hjemmeside under ”aktiviteter”. Indkaldelse til generalforsamlingen er tillige sendt til
medlemmerne pr. post med afsendelse i februar 2021.
Der var et rimeligt fremmøde til årets generalforsamling. 44 tilmeldte inklusive bestyrelsesmedlemmer.
Formanden bød de tilstedeværende i stilling for fanen, der blev båret ind.
Herefter uddelte formanden æresmedlemsbevis til Knud Glavind for hans mangeårige virke i (28
år) som formand for garderforeningen og engagementet i øvrigt som medlem gennem et halvt århundrede. Knud Glavind modtog også årets kammeratskabspokal. Stor applaus til Knud Glavind.
Dernæst var der spisning. Under spisningen var der uddeling af hæderstegn. Niels Wiese uddelte
tegnene og bragte lykønskninger til dem for udvist trofasthed over for foreningen. Der blev uddelt
følgende hæderstegn
60-års tegn – 3 medlemmer
50-års tegn – 3 medlemmer
40-års tegn – 2 medlemmer
25-års tegn – 2 medlemmer
10-års regn – 5 medlemmer.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Skydeudvalgsformandens beretning

4. Regnskab
5. Fastsættelse af kontingent 2022
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
Dernæst blev dagordenens punkter behandlet.

Ad 1 – Valg af dirigent.
Knud Glavind blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Ad 2 – Formandens beretning.
Formanden startede sin beretning med at konstatere, at vi siden sidste års generalforsamling med
sorg har mistet 7 af vores trofaste medlemmer, som vi alle vil komme til at savne her i foreningen,
det er:
9491, februar 71, Gunnar Nielsen, Præstebakken 3, Gimlinge, 4200 Slagelse.
27422, November54, Kurt Hansen, Toftevej 16, 4200 Slagelse.
72, November57, Anders Hertzum, Trekanten 3, 4200 Slagelse
24574, April79, Henning Søren Krüth, Stenstuegade 24, st. tv., 4200 Slagelse
11683, November64, Arne Rasmussen, Rosenvej 3, 4241 Vemmelev
3505 Maj66, Bruno Nielsen, Præstestræde 21, 1. tv. – Eggeslevmagle, 4230 Skælskør
35151 November53, Hans Jørgensen, Rørvej 3 – Vinde Helsinge, 4281 Gørlev.
Formanden bad forsamlingen rejse sig for et minuts stilhed, efterfulgt af et: æret være Deres minde.
Formanden redegjorde for foreningens forskellige arrangementer og møder i foreningsåret, der dog
som følge af Corona-virus havde været begrænset til:
5/2 – 15 meter skydning i Vemmelev
17/2 - Foreningens generalforsamling
7/3 - March i Korsør til Blå Fest
29/4 - Formandsmøde
4/5 - Kransenedlæggelse i Sct. Mikkels kirke i Slagelse
2/6 - Generalforsamling i ejerforeningen i Nygade, Slagelse
5/9 – Flagdag til hvilket arrangement Herluf Schmidt og Knud Glavind deltog
29/8 – Lerdueskydning på Nykøbing Landevej
29/10 – besøg på et lokalt destilleri ved Sorø

Bankospil
Gardens dag
Sct michaels nat
Var arrangementer der blev aflyst på grund af forsamlingsforbud som følge af Corona-virus.
Formanden overlod sin beretning til generalforsamlingens godkendelse.
Beretningen blev godkendt med applaus.
Ad 3 – Skydeudvalgsformandens beretning.
Jesper Truelsen berettede om foreningens 15 meter skydning der blev afholdt den 5/2 2020 i Vemmelev Hallen. Til skydningen var mødt 25 medlemmer.
Årets lerdueskydning 29/8 – 25 fremmødte
Tak til Niels Henrik, Troels Hansen og Per Pedersen for hjælp med lerduer og kastemaskine og tak
til Knud for indsamling/sponsorering af præmier.
Ad 4 – Regnskab.
Herluf Schmidt gennemgik post for post foreningens årsregnskab for 2020. Årsregnskabet udviser
et overskud på t.kr 1 mod et overskud året før på t.kr. 1. Foreningen formue udgør t.kr. 444 mod
t.kr. 443 året før. Regnskabet blev godkendt med applaus.
Ad 5 – Fastsættelse af kontingent for 2022
Formanden meddelte, at bestyrelsen indstiller uændret kontingent for 2022, kr. 350 for alle medlemmer.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
Ad 6 – Indkomne forslag.
Der var ingen forslag til behandling.
Ad 7 – Mærkedage
Formanden gennemgik vedlagte liste over medlemmer der i foreningsåret har haft mærkedag. Formanden ønskede medlemmerne tillykke og tak til udvalget for arbejdet dermed.
Valg til mærkedage udvalg: Peter Johannesen (Ringsted-området), Herluf Schmidt og Knud Glavind (Slagelse-området).
Ad 8 – Valg af formand
Lars Fravsbøl genvalgtes som foreningens formand.
Ad 9 – Valg af bestyrelsesmedlemmer
Per Bunde Christensen, Henning Hansen, Torben Gudmundsen, Martin Bidstrup var på valg. Alle
blev valgt til bestyrelsen..
Ad 10 – Valg af 2 suppleanter
Torben Kelvin og Finn Christensen blev genvalgt som suppleanter.

Ad 11 – Valg af 2 revisorer.
Poul Magnussen blev genvalgt som foreningens revisor. Christian Dannebrog blev nyvalgt til foreningens 2 revisor.
Ad 12 – Valg af fanebærere
Hans Jørgens Sørensen og Per Olsen ønskede ikke genvalg. Christian Dannebrog valgtes til fanebærer. Michael Pedersen blev valgt som fanevagt.
Ad 13 – Eventuelt
Formand Lars Fravsbøl tog indledningsvis ordet og gav ordet til Joachim Castenschiold der orienterede om et forestående arrangement den 1/7 2021 på Borreby kl. 15, hvor Livgarden Musikkorps
giver koncert.. Violinist Kim Sjøgren kommer også til stede. Det vil være muligt at købe mad og
drikke. Joachim opfordrede medlemmerne til at deltage i arrangementet.
Martin Bidstrup tog ordet. Til Sct. Michaels nat i slutningen af september kommer der 2 tamburer
fra Livgardens Kaserne til arrangementet. Martin opfordrede forsamlingen om at møde op til arrangementet.
Peter Horsten spurgte ind til bestyrelsens holdning til en ekstraopkrævning 2021 på kr. 10 pr. medlem fra sekretariatet. Formanden meddelte at man bakkede op om engangsopkrævningen..
Niels Wiese gjorde opmærksom på at flere medlemmer havde ytret skuffelse eller kritik over at der
mangler læsestof vedrørende foreningen i Garderbladet. Formanden meddelte at bestyrelsen bestræber sig fremover på at indgive et indlæg i hvert kommende garderblad.
Ingen andre medlemmer ønskede ordet.
Herefter hævedes generalforsamlingen.
Afslutningsvis takkede formanden Niels Henrik og Troels for bagning af pandekager. Endvidere var
der tak til damerne med hjælp i køkkenet.
Alle rejste sig for fanerne.
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