Vestsjællands
Garderforening

Referat af ordinær generalforsamling

År 2017, den 20. februar afholdtes 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”.
Til generalforsamlingen var mødt 75 medlemmer.
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 velkomne til
generalforsamlingen. Formanden bød de tilstedeværende i stilling for fanen der blev båret ind.
Formanden overrakte herefter æresbevis til maj-1948 Troels Hammeldal, født 2/6 1926 og indmeldt i foreningen i 1950. Næstformand Per Christensen meddelte æresdiplom til Jens Aage Rumler, født i 1939 og tjenestegørende i 1959. Jens Aage Rumler var fanebærer i perioden 1969 – 1986
og blev i 1973 medlem af bestyrelsen i Midtsjællands Garderforening. Bestyrelsesarbejdet varede i
28 år. Jens Aage Rumler var også skydeleder i perioden 1980 – 1995. Jens Aage Rumler var på
grund af sygdom ikke mødt til generalforsamlingen. Formand og næstformand aflægger Jens et
besøg ved lejlighed.

Herefter takkede formanden Troels og Niels Henrik for arbejdet med bagning af pandekager. Formanden fremkaldte herefter medlemmer til modtagelse af hæderstegn. Der uddeltes 60-års tegn til
1 medlem, 50-års tegn til 3 medlemmer – alle med fornavnet Mogens, 40-års tegn til 7 medlemmer, 25-års tegn til 2 medlemmer men i år ingen 10-års tegn.
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.
Formanden aflagde beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Formanden indledte
sin beretning med at minde 4 medlemmer som i årets løb er afgået og formanden bød forsamlingen
i stilling til minde om de faldne. Herefter gik formanden til den egentlige beretning. Der henvises
til vedhæftede skriftlige beretning. 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 19/2 2016 med 22 fremmødte, og den 8/6 lerdueskydning på Ole Lorentsens marker.
Den 28/8 afholdtes sommerskydning og familiedag på skydebanen ved Skovsø med 25 fremmødte,
fællesspisning af medbragt mad og hyggeligt samvær. Beretningen blev godkendt med applaus.
Ad 4 – Regnskab.
Herluf Schmidt gennemgik post for post foreningens årsregnskab for 2016. Årsregnskabet udviser
et overskud på t.kr 25 mod et overskud året før på t.kr. 23. Foreningen formue udgør t.kr. 413 mod
t.kr. 388 året før. Formanden roste kassereren for hans arbejde med pasning af ejerforeningens
fællesgård, for hvilket arbejde foreningen årligt modtager kr. 6.000. Der havde i årets løb være
omkostninger til foreningstegn, hvilke tegn blev forevist forsamlingen af formanden.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
Ad 5 – Fastsættelse af kontingent
Formanden meddelte, at bestyrelsen indstiller uændret kontingent for 2017, 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 medlemmer i det tidligere Midtsjællands
Garderforening. Peter Johannesen vil fremover også aflægge besøg hos foreningens øvrige medlemmer.

Ad 8 – Valg af formand
Knud Glavind blev genvalgt som foreningens formand.
Ad 9 – Valg af bestyrelsesmedlemmer
Henning Hansen, Torben Gudmundsen, Per Bonde Christensen og Henrik Dahl Sørensen blev
genvalgt til bestyrelsen.
Ad 10 – Valg af 2 suppleanter
Mads og Lars blev genvalgt.
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
Juli 1966 – Mogens Kortermann Larsen efterlyste en pokal tilhørende Midtsjællands Garderforening. Formanden meddelte at en eftersøgning sættes i gang. Der blev fremsat spørgsmål om hvor
MG’s faner befandt sig. Formanden meddelte at fanerne befandt sig i foreningens garderstue. Der
fremsattes forslag om af også MG’s fane også var tilstede på generalforsamlingen. Bowlingudvalgets formand Henrik Dahl Sørensen kom til orde, og roste medlemmerne for deltagelsen i årets
bowlingkonkurrence hvor der deltog 20 medlemmer. Henrik meddelte at der igen den 23/3 afvikles
bowlingturnering. Formanden orienterede medlemmerne om utætheder i taget på garderstuen, om
forsikringsforhold og at udbedring er igangsat. Fra medlemmerne blev det foreslået at søge Sydbank om tilskud til udbedringen. Pelle opfordrede medlemmerne til at deltage i 200 meters landsskydning i Vingsted. Troels Hammeldal kom til orde og takkede forsamlingen for den modtagne
æresbevis. Troels opfordrede medlemmerne til at læse dronningens bog. Troels modtog applaus fra
medlemmerne.
Herefter hævedes generalforsamlingen.
Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for varetagelsen af hvervet og opfordrede medlemmerne til at blive en stund og hyggesnakke.
Alle rejste sig for fanen, der blev båret ud af Hans Jørgen Sørensen.
Som sekretær og referent

____________________
Torben Gudmundsen

