Garderforeningen for Holstebro og omegn
Formandsberetning 2019-2020. Oktober
Jeg vil starte med at beklage at generalforsamlingen ikke blev afholdt, men pga. Corona syntes jeg
ikke at det var ansvarligt at afholde den, jeg ville ikke stå med ansvaret hvis nogen var blevet
smittet, som det ser ud nu bliver det nok ikke i år at der kan holdes en generalforsamling , så vi må
fortsætte på bedste måde , måske uden en generalforsamling , og så holde en fældes spisning får der
bliver lukket op igen
Jeg beklager også for dem der skulle have haft hæderstegn og medaljer , de vil blive uddelt senere
I samme forbindelse har Kristian Andersen valgt at trække sig fra bestyrelsen , og vores første sup.
Keld Bech indtræder i bestyrelsen, i første omgang bliver sekretærposten overtaget af Jørgen
Christensen og Hans Tinggaard.
Vi vil gerne sige tak til Kristian for hans tid i bestyrelsen
Bestyrelse har afholdte et enkelt bestyrelsesmøde inden Corona Virussen lukkede hele landet ned.
Så der har været meget stille indtil nu, også Garderforeningens kontor har været lukket ned.
Foreningen er ved at lukke lidt op igen, der afholdtes er bestyrelsesmøde sidst i august og så denne
Generalforsamling. Den hang også i en tynd tråd pga større smitte i Holstebro og derved også tvivl
om JDR’s Corona regler.
Som tidligere nævnt har Foreningen også været lukket ned, skydningerne er I gang igen, men
Foreningen er ikke lukket ned for Idéer til aktiviteter og Bestyrelsen håber også at der vil være stor
tilslutning når der kaldes.
Bestyrelsen satser på Foredrag,
JDR’s aktiviteter og opgaver i det nye Europa, hvis man kan kalde det.
Skydning på JDR’s indendørs skydebane.
Andre ideer er også velkommen!
Bestyrelsen er i gang med at planlægge 2022, Repræsentantskabsmøde for De Danske
Garderforeninger, Bestyrelsen tilbød at afholde det, i forbindelse med at Gadeforeningen for
Holstebro afholde 110-års Jubilæum. 20. til 22. maj 2022.
Vi håber på at ved denne lejlighed vil komme mange fra de øvrige foreninger og derved også, at
DDG vil tage Tambour og Musikkorps med.
Det var tanken, at der kunne afholdes koncert og festmiddag i Musikteaterets restaurant og Garder
March i Holstebro.
Musikteateret med restaurant er reserveret, vi mangler lige en plan fra DDG.
Nørre Vosborg er også reserveret i forbindelse med dame tur og frokost for samme.
Det kan blive stort hvis det lykkedes.
Til regnskabet for året er følgende hovedtallene
Indtægter
kr. 42.808
Udgifter
kr. 34.816
Overskud
kr. 7.992
Hensættelse til jubilæums konto kr. 3000. Jubilæums kontoen er herefter kr. 20.002.
Referater er hermed givet til Generalforsamlingen.
Søren G. T. Lund, Formand

