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Formandens beretning for året 2019 

 

Aflagt på generalforsamlingen onsdag den 11. marts 2020.  

 
På bestyrelsens vegne byder jeg hermed alle velkommen til Haderslev Garderforenings 87. tyvende 

generalforsamling. 

 

Vi starter med at synge: I alle de riger og lande…. nr. 367 

 

Beretningen omfatter perioden fra sidste års generalforsamling den 13. marts 2019 og frem til i dag.  

Vi starter jo traditionelt med at mindes vore i årets løb afdøde medlemmer, og derfor mindes vi i ære og respekt: 

 

Døde 2019 
 

  339655 Aage Frandsen Gram     maj 57 

893       Frede Jensen                  nov 49 

415067 Christian Jensen            maj 59 
 

    

Efter vore vedtægters § 10 skal vi have valgt en dirigent. Bestyrelsen foreslår her æresmedlem Bent Skøtt. Jeg 

skal for god ordens skyld spørge, om der er andre forslag. 

 

Beretning for året 2019.  

 

I år afvikles min beretning ”digitalt” og med ”nedslag” i årets gang i Haderslev Garderforening via IT. 

 

Vores værdsatte aktivitet ”Kammeratskabsformiddag” (Senior træf om man vil) den 1. onsdag i hver måned, 

undtagen juli, august og september måned blev jo sat i søen i 2011, arrangeret af Laurids Mink og fungerer med 

stor succes, og er ligeledes med til at få interessante emner på bordet. 

 

Efter indlægget og spørgetid samt kammeratligt samvær går de, der måtte ønske det, til frokost i Haderslev 

Kasernes cafeteria. Der skal altså ingen tilmelding til for at deltage i disse arrangementer.  

 

Disse formiddagsmøder m/ledsager er blevet en god og spændende aktivitet – og med rigtig flot tilslutning, så vi 

skylder Laurids stor tak for et fremragende og flot indsats – vi vil gøre vores bedste for at fortsætte i samme spor. 

 

Den 9. april deltog vi i kransenedlægningen ved mindeobelisken ved Hertug Hans Kirken for de soldater der faldt 

den 9. april 1940 om morgenen udfor kirken. Efter tale og kransenedlægning var der mindegudstjeneste i Kirken, 

efterfulgt af mindesamvær på Haderslev Kaserne. 

 

23. april var det markeringen af slaget ved Kolding i 1849. Mindehøjtideligheden foregik i Brødremenighedens 

Kirke i Christiansfeld hvor Slesvigsk Musikkorps gav koncert efterfulgt af kransenedlægning på Kirkegården 

“Gudsager” Det er Kolding Kommune og Garnisonen på Haderslev Kaserne der stod som indbyder. 

 

4. maj var der lysfest på Haderslev Kaserne, med efterfølgende minde samvær i “Gottorp salen”, hvortil 

formanden med frue var inviteret. 

I 2019 blev lysfesten igen en fest med et fantastisk lys og musik show på den røde kasernes mure – og også i år 

har borgmesteren lovet, at det bliver en ”udvidet” fest med vægt på Genforeningen, så glæd jer. 

 

Den 5. maj om formiddagen afholdtes mindegudstjeneste i Haderslev Domkirke hvortil formanden med frue var 

inviteret. 

 

Ligeledes den 5. maj, om eftermiddagen var der minde sammenkomst ved klokketårnet på Skamlingsbanke, over 

de frihedskæmpere der fra vor region satte livet til under den tyske besættelse af Danmark fra 1940 - 1945. 

Formanden nedlagde en buket blomster under militær honnør. Der var efterfølgende kaffebord på restaurant 

Skamlingsbanken. 

 

25. maj afviklede vi vor årlige fugleskydning på Haderslev skyttekreds’s baner. Det er en spændende skydning for 

skytterne. Alle vore medlemmer er i spil for at blive en heldig vinder af en præmie fra en nedskudt del af fuglen.  

Fuglekonge 2019: DEC-02 Torben Haugaard Iwersen og Kongeskytte: MAR-58 Jens Madsen Knudsen. 

 

Den 25. – 26. maj 2019 afviklede De Danske Garderforeninger sit 108 års jubilæums og 

repræsentantskabsmøde i Ringsted.  
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Desværre måtte Præsidenten atter minde om, at Repræsentantskabsmødet var et must for foreningerne. Mødet 

var igen den traditionelle mødeform over flere dage og med deltagelse af ledsager, og Slagelse havde gjort et flot 

forarbejde, men Præsidenten følte dog, at det var nødvendigt at ruske lidt op i foreningerne og minde om, at det jo 

var på repræsentantskabsmøderne, at man som medlemmer kunne gøre sin indflydelse gældende – men det 

krævede jo dog som minimum, at man mødte op. For god ordens skyld – selvfølgelig var Haderslev Garderforening 

repræsenteret.  

Præsident Jens Krone har gjort et stort og værdifuldt arbejde som afløser i perioden efter Rytters exit og frem til 

repræsentantskabsmødet, og blev valgt til yderligere et år på posten – det har dog vist sig vanskeligt at finde 

egnede kandidater, så igen i 2020 står spørgsmålet åbent, men på seneste præsidiemøde var det ifølge vores 

Regionsformand enighed om at opfordre Jens Crone til at forblive på posten i endnu et år, hvilket giver bedre 

mulighed for at finde en egnet kandidat. 

Præsident Jens Crone kunne på De Danske Garderforeninger overrække DG Hæderstegn til Oberst Mads Rahbek. 

 

Af punkterne på Repræsentantskabsmødet fremhævede Præsidenten Jens Crone : 

 

Repræsentantskabsmødets vigtigste input var de indkomne 2 forslag, der stilledes til skriftlig afstemning. For det 

første at optage DGU som en samlet ny Region 6 i DG. 

for det andet iværksættelsen af projekt ”Ung-initiativ” for en treårig prøveperiode.  

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget ved skriftlig afstemning. 

 

Repræsentantskabsmødet 2020 finder sted i Grindsted den 12.-14. juni (13. juni) 2020. 

 

 

De Danske Garderforeningers medlemstal har i de seneste par år været et vitalt emne, idet der har været et 

fortsat vigende medlemstal. Det ser ej heller synderlig positiv for de kommende år, bl.a. kan Haderslev 

Garderforening noterer sig for et faldende medlemstal i de senere år, (2013: 248 medlemmer – 2019: 206 

medlemmer) - et minus på 42 medlemmer, ca. 18 %) det er især tilgangen af nye gardere, der er et problem, samt 

en noget mere kontant holdning til restancer. 

Vi forsøger at kompensere ved at være opmærksomme på gardere, der ikke er medlem af garderforeningen, hvor 

vi forsøger at ”reklamere” for foreningen og dens tilbud til medlemmer. Bær derfor gerne 

Gardernålen/emblem/slips etc. og henvis gerne til foreningen, såfremt I møder gardere, der ikke er medlem. 

Udvikling i medlemstallet i 2019 

   Medlemmer pr. 1/1 2019   214 

      

Tilgang     

Nye medlemmer 4   

Overført fra anden forening     

Tilgang i alt 4   

      

Afgang     

Døde 3   

Slettet p.g.a. restance 5   

Overført til anden forening 2   

udmeldt  2   

Afgang i alt 12   

      

Medlemmer pr. 31/12 2019   206 
 

Alle vore medlemmer, unge som gamle, betragter vi som aktive når de i december måned modtager 

opkrævningen på kontingent for det nye år. Den aktive handling, altså” betalingen” takker bestyrelsen alle vore 

medlemmer for.  

 

Bestyrelsen ved godt, at muligheden for, at kunne deltage i foreningens mange fysiske aktiviteter kan være 

vanskelig eller nærmest umulig for manges vedkommende. Men for jer gælder det, at I er med til at støtte 

gardersagen og vor forening moralsk, og dermed er I vore aktive diplomater i ind og udland. Tak til alle for dette. 

  

Pr. 31. december 2019 var Haderslev Garderforening fortsat en af de største foreninger i region III Sydjylland. Vi 

tilstræber at fastholde denne position. 
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IT er fortsat et varmt emne – landsforeningen har fortsat ikke kunne enedes om et nyt system, og det giver stort 

set alle foreninger problemer. 

Også lokalt i foreningen har vi undersøgt og analyseret mulighederne for evt. nyt administrations system, der 

kunne aflaste især Registratoren, der er solidt udfordret af rigtig meget manuelt arbejde, og vi har derfor haft 

nedsat en arbejdsgruppe-IT (Egon Schmidt, Henrik Skov-Jensen suppleret af Ejvind Bomme og Jørgen Sønderskov 

og der følger senere et mere uddybende punkt omkring dette. Vores hidtidige hjemmeside 

www.haderslevgarderforening.dk blev som varslet sidste år lukket ned og overført til regionssiden under de 

danske garderforeninger, idet vi ikke var i stand til at vedligeholde siden, men dette var dog heller ikke uden 

problemer, idet vi derved er afhængig af, at Kommunikationsansvarlig Andreas hos DDG har tid og lejlighed til at 

vedligeholde indlæg mv. Også mere omkring dette punkt senere. 

 

 

Den 3. juni kl. 19.00 mødtes vi til den årlige ”Mannetur”. Turen blev i år afviklet hos den ny åbnede butik hos 

virksomheden  

Whisky.dk – Vejstruprødvej 15, 6093  Sjølund 

 
Hvor de 2 indehavere Henrik Olsen og Ulrik Bertelsen viste rundt og fortalte om whisky samt gennemførte en 

mindre, men eksklusiv smagning. De 2 herrer er også gennem mange år bagmændene bar den store årlige 

whiskymesse, så vi var i erfarne hænder.. Traditionen tro er det jo på denne tur, at alle præmier for vinterens 

skydninger og andre præmier bliver overrakt, og vi sluttede af med en hyggelig fælles spisning.  

Tusind tak til Henrik Olsen og Ulrik Bertelsen samt Egon Schmidt, der sørgede for kontakten, for et godt 

arrangement. 

 

Den 12. juni til 15. juni 2019 deltagelse i Nordisk Stævne i Elverum, Norge som repræsentant for De Danske 

Garderforeninger sammen med Vicepræsident Ulrik Baunsgaard samt øvrige repræsentanter for DSL. Læs evt 

mere om besøget i 2019 SEP-nr. af Garderbladet. 

 

Haderslev Garderforening deltog i arrangementet trekantskydning i Skærbæk 12. juni 2019. Vi er arrangør i 2020, 

og forventer at afvikle stævnet i Toftlund på den ny renoverede skydebane. 

 

5. september var vi af Haderslev Garnisonskommandant OB Lars Mouritsen inviteret på kasernen med fane for at 

markere flagdagen for udsendte soldater, hvor vores forening blev repræsenteret med formanden og 

fanebærerne. 

 

Lørdag den 21. september 2019 afholdt de danske Garderforeninger den årlige Vingstedskydning. 

 

11. november 2020 deltog vi for første gang i mindehøjtidelighed med fane og efterfølgende samvær på 

Haderslev Kaserne i anledning af Våbenstilstandsdagen for 1. verdenskrig. 

 

27. november afviklede vi vort traditionsrige lottospil. Igen i år kunne vi glæde os over såvel en rigtig flot 

tilslutning, samt imponerende mange og flotte præmier. Foreningen takker for opbakningen og håber at vi igen i 

år kan se frem til en spændingsfyldt aften for både stor og små. Gør det til en familietradition at komme denne 

aften. 

 

Bestyrelsen drøfter jævnligt, om vores tilbud til medlemmerne dels er relevante og dels om det er den rigtige form 

og mængde, og bl. a. skydning er jo ændret lidt, idet vi afholder 1 skydeaften om måneden, men vi har også en 

værdsat aftale med Haderslev Skyttecenter, og med god støtte fra Haderslev Skytteklub afvikler vi juleskydning og 

Fugleskydning på deres baner – og også med lån af eksempelvis luftpistoler. 

 

Onsdag den 18. december 2019 var det tid for den traditionelle juleskydning med damer, og det blev en godt 

besøgt og spændende aften, dette år i Haderslev Skyttecenter, hvor de gamle kæmpede en hård kamp mod de 

unge og M’erne mod K’erne. Flot skydning, og rigtig pæn tilslutning. 

 

Vores Nytårsparole blev afholdt onsdag den 15. januar 2020, hvor vi sluttede af med champagne og kransekage 

efter skydningen. 

 

5. februar 2020 afviklede vi vor Kulturaften, der denne gang var lagt ud som et fælles RGN 3 arrangement – og 

blev afviklet som et besøg hos vores store forsvarsklynge, Flyvestation Skrydstrup. 

 

Det blev en spændende og interessant aften for alle deltagerne, idet vi dels kunne glæde os over en meget 

kompetent og sprudlende foredragsholder, Oberstløjtnant Alan Kiilerich, der havde forberedt både et interessant 

http://www.haderslevgarderforening.dk/
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foredrag, besvarede mange spørgsmål og efterfølgende sørgede for, at alle fik lejlighed til nærkontakt med en 

ægte F-16. Stor tak for en interessant og spændende aften. 

 

Vi nåede næsten at være 100 deltagere fra 7 forskellige foreninger, så interessen var bestemt til stede. 

 

Den 3. marts 2020 deltog formand og næstformand i det årlige formandsmøde i De Danske Garderforeninger 

region III i Kolding. På mødet deltog også Præsident Jens Krone og DG`s forretningsfører Jan Stoltenborg og 

Kommunikationsansvarlig Andreas Dalsgaard samt naturligvis Region III’s Regionsformand og Vicepræsident Ulrik 

Baunsgaard.  

 

Følgende head-lines blev berørt: 

 

Ung-projektet 

Valg af Præsident 

DG økonomi, herunder Garderbladet 

Medlems til/afgang 

Fremtid for DG 

 

undertegnede blev genvalgt til regionsledelsen og efterfølgende valgt som substitut for Vicepræsident Ulrik 

Baunsgaard. 

 

Årets øvrige aktiviteter.  

 

Stort set har alle vore aktiviteter løbende været omtalt i Garderbladet både som kommende arrangementer samt 

en efter følgende opfølgning og omtale af disse. Dermed har alle medlemmer igennem Garderbladet fået en 

orientering om årets aktiviteter, og alle har jo formentligt bemærket, at Garderbladet nu også udkommer digitalt. 

 

Skydning: Egon Schmidt    Bowling: Dan Poulsen 

 

 

Årets aktivitetsprogram for 2019 -2020.  

I september måned udsendte vi traditionen tro igen foreningens aktivitetsprogram for den kommende sæson, 

denne gang som digitalt program, vedhæftet e-mail. Vi er nu nået frem til, efter direkte henvendelse (Brev) til 

medlemmer uden oplyst e-mail, at ”kun godt 20 medlemmer fik tilsendt pr. ”snail-mail”, hvor bestyrelse tog en 

god bid af disse ved fysik at aflevere disse breve. Dette har resulteret i, at vi næsten fik halveret antallet af 

medlemmer uden mail adresse. 

 

 

Det har bevirket en ganske pæn besparelse i årets regnskab – og der er fortsat mulighed for ved at møde op ved 

arrangementerne at få udleveret et fysisk program. Bestyrelsen håber at programmet fortsat er til hjælp for 

medlemmerne og giver jer et godt overblik over de aktiviteter der er planlagt og som bestyrelsen jo gerne ser, man 

slutter op om.  

 

Garderstuen.  

Vor Garderstue på Haderslev Kaserne er bestemt et besøg værd, den er åben alle ugens hverdage og kan beses 

ved henvendelse til KN Helge Moosmann. Alle kan få adgang til at besøge museums og garderstuen ved 

henvendelse i vagten. I år er ”Livgarden hjørne” blevet opgraderet med nye montre med lys monteret samt en ny 

gine (Garder Schmidt) i mere passende garderhøjde og drøjde. 

   

Runde fødselsdage. 

I kalenderåret 2019/20 har de af vore medlemmer der har fejret runde fødselsdage fået tilsendt en hilsen eller 

fået besøg af medlemmer fra bestyrelsen, så vidt mulig på selve dagen. Alle de besøgte medlemmer har været 

glade for vore besøg og flere har givet udtrykt for deres tilfredshed med vor brede orientering i Garderbladet om 

vore aktiviteter.  

Der er Ingen tvivl om, at det styrker tilhørsforholdet til foreningen. Alle fødselarer har været nævnt i Garderbladet. 

Jeg har en liste liggende her, såfremt nogen skulle ønske at se, hvem vi har lykønsket.    

 
   

Betaling af kontingent over PBS.  

 

Dette afsnit er en gentagelse fra sidste år. 

 

Vi har nu i nogle år kunnet tilbyde vore medlemmer at betale kontingentet over PBS, og kassereren glæder sig 

over, at flere og flere nu benytter sig af denne mulighed. Men kassereren kunne godt ønske sig, at endnu flere 

ville tage imod dette gode tilbud. Alle har jo i dag en Nem konto i sin bank. Det har Skat jo sørget for.  
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Så de af jer der får tilsendt et girokort. Gå i banken med det og meld jer til PBS. I kan også selv tilmelde jer over 

netbank betaling. 

Et modtaget girokort kan jo let blive væk og derved glemmes sidste rettidige indbetalings dato. 

Dette indebærer, at kassereren igangsætter udsendelse af rykkerbreve. Bestyrelsen har derfor nu besluttet, at der 

pålægges et rykkergebyr på kr. 50, 00 for hver gang kassereren og eller formanden udsender en rykker til et 

medlem.  

Nogle skal sågar have op til flere af slagsen, inden indbetaling finder sted. Gør ham den tjeneste og tilmeld jer 

systemet. Han er jer gerne behjælpelig med en praktisk vejledning om så måtte ønskes.  

Stor tak skal lyde til vor kasserer Henrik Skov Jensen og registrator Ejvind Bomme for jeres store arbejde med at 

holde styr på foreningens økonomi og medlemmer.  

 

Ønsker et medlem at udmelde sig af foreningen foreskriver vore vedtægters § 4, at han har betalt sit årlige 

kontingent og, at udmeldelsen skal ske skriftlig til kassereren inden den 1. december med virkning fra 

førstkommende 1. januar, imod sat fald fortsætter medlemskabet glidende ind i det nye år.  

 

Mail adresser! Denne opfordring er en gentagelse fra sidste års beretning  

Ud af vor medlems skare, savner vi stadig mail adresse på ca. 24 som vi antager, har adgang til internet. Det går 

altså fremad med tilmeldingerne, og det ville være rart, såfremt vi kunne få de sidste med. Det vil spare registrator 

for meget arbejde med (papir, trykning, kuvertering, og på klæbning af porto)hver gang der skal udsendes 

meddelelser pr. brev. Portokontoen vil jo også nyde godt af flere mailadresser, især efter seneste portoforhøjelse.  

 

Bestyrelsen opfordrer derfor indtrængende til, at alle jer medlemmer der endnu ikke har opgivet jeres mail 

adresse, sender foreningens registrator Ejvind Bomme en hilsen. Det er nok til, at vi kan få jer registreret i 

foreningens mailkartotek.  Ejvinds mail adresse er ejvind@bomme.dk Tak! 

 

Ejvind har i øvrigt meldt ud, at han indenfor en rimelig periode ønsker at fratræde sit Registrator job. Tusind tak for 

dit engegement og aldrig svigtende omhu – du bliver afgjort en svær person at erstatte, så også af denne årsag 

har bestyrelsen sat gang i anskaffelse af et mere hensigtsmæssigt medlemsprogram. 

 

 

 

Afsluttende bemærkninger.  

 

Slutteligt kan jeg oplyse, at vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder.  

 

Jeg vil i den anledning sige tak til mine bestyrelses kolleger for et godt, konstruktivt og loyal samarbejde i det 

forløbne år. Og må jeg tilføje, at i lighed med sidste år, har den tidligere formand og æresmedlem Laurids Mink 

været en særdeles god hjælp og støtte med hensyn til at dels at trække et stort læs omkring onsdags 

arrangementerne og dels som en aldrig svigtende livline, når undertegnede har haft brug for et godt råd – tak for 

hjælpen og støtten. 

 

Tak til fanebærer Bjarne Nielsen og til Jens Thomas for jeres aldrig svigtende omsorg for fanens tilstedeværelse 

ved parader, fest og i sorg.  

 

Ligeledes skal lyde en tak til vore revisorer Nis Peter Erlang og Jens Madsen Knudsen for vel udført 

revisionsarbejde. 

 

Tak til Haderslev Kasernes Lokalstøtteelement for lån af lokaler og skydebane samt tak til de af kasernens 

medarbejdere, som jeg i årets løb har mødt her på kasernen. Vi glæder os over, at Haderslev Garderforening nyder 

udstrakt velvilje og goodwill her på stedet. Små og store problemer ordnes på stedet – mirakler tager lidt længere 

tid.  

 

Til slut tak til alle jer medlemmer, spredt ud over det ganske land og i udlandet, for Jeres trofaste opbakning om 

Haderslev Garderforening og dermed De Danske Garderforeninger. Uden jer ingen garderforening. Det er jer, der 

bærer det hele. 

 

Hermed overgiver jeg, denne min beretning som formand, til generalforsamlingen.  

 

 

 

John de Taeje, Formand 
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