
GENERALFORSAMLING torsdag den 2. september på Hotel Eyde i Herning 
I alt 31 var samlet til årets generalforsamling.  

01. Valg af dirigent - Frank Mogensen SEP-65.  
02. Bestyrelsens beretning: 

Vi har ved årsskiftet 2020/21 172 medlemmer – en fremgang på 11 medlemmer i forhold til året før - 
hvoraf 6 er genindmeldelser, og 5 er nye eller overflyttede fra anden garderforening. 
Denne generalforsamling skulle være afholdt i marts 2020, men som alle ved, satte covid-19 en stopper 
for det. Covid-19 har fyldt meget i 2020 som denne beretning omhandler. Med andre ord, blev stort set 
alt aflyst. Vi i bestyrelsen er derfor særligt glade for at se så mange møde op til denne 
generalforsamling, og at vi fortsat kan holde et relativt højt medlemstal i vor forening. 
Vi er overbeviste om, at den nye bestyrelse vil sætte gang i aktiviteterne igen, således at vi kan få 
afholdt Fugleskydning og Julehygge, som vi plejer, og at der måske kan indsnige sig endnu et 
programpunkt eller to i løbet af efteråret og vinteren. 
 
Dødsfald: Vi har siden seneste generalforsamling måttet tage afsked med følgende garderkammerater: 
Bent Nørremark MAR-61 død 04/08-20  78 år 
Ernst Fjølner JUL-69 død 30/08-20  72 år 
Børge Egelund Larsen MAJ-53 død 10/10-20  88 år (tidligere kasserer i Garderforeningen) 
Tage Jespersen MAJ-59 død 02/11-20  81 år 
Jacob Kristian Nielsen NOV-57 død 02/02-21  84 år 
Jørn Dalby MAJ-52 død 10/03-21  87 år 
- Æret være Deres minde! 
Året 2020: Bestyrelsen har i årets løb aflagt 18 besøg i forbindelse med runde fødselsdage. Tak til alle 
medlemmer for den modtagelse vi får, når vi møder op til disse. 
Skydning: Har været aflyst, men forventes at begynde igen her til efteråret. 
Regionsbowling: Har været aflyst, men forventes at begynde igen i starten af 2022. 
Har man ideer og forslag til, hvad der evt. kunne arrangeres, er man velkommen til at kontakte 
bestyrelsen. 
Uden Jeres store opbakning ingen forening. Dette gælder også det flotte fremmøde i aften til årets 
generalforsamling – tusind tak for det!! 
Bestyrelsen 

03. Regnskabet blev godkendt 
Vi havde i seneste regnskabsår et overskud på 15.545,00 kr. mod 11.319,36 kr. året før. Dette skyldes 
dog at en udgift på 7.097,00 kr. i regnskabsåret 2019 først indgår i regnskabet for 2021. Vi er som sådan 
ikke en forening, der skal give overskud, men vi har været igennem en genopbygning af vor økonomi. 
Det er således rigtigt dejligt at vi i dag kan betegne foreningens økonomi som yderst tilfredsstillende. 
Dette giver os muligheder for også i fremtiden at afholde aktiviteter, som nødvendigvis ikke skal give 
overskud.  

04. På valg i henhold til lovene 
05. Bestyrelsen – valg af 3 medlemmer, på valg er: 

Claus Eegholm OKT-77 – genvalgt 
Arne Johansen MAR-61 (ønskede ikke genvalg) i stedet er Steen Lillegaard MAJ-80 valgt 
Kristian Panduro JAN-89 – genvalgt 

06. Suppleanter til bestyrelsen 
Steen Lillegaard MAJ-80 indvalgt i bestyrelsen i stedet er Leo Gjørret MAR-67 valgt 
Peter Albæk DEC-08 – genvalgt 

07. Indkomne forslag – ingen 
08. Uddeling af hæderstegn: 

10 årstegn – Philip Ørndrup JAN-68 
10 årstegn – Johannes Østergaard JAN-74 
25 årstegn – Hans-Jørgen Knudsen DEC-84 
25 årstegn – Carsten Nygaard Mikkelsen JUN-96 



40 årstegn – Jens-Erik Poulsgaard Andersen FEB-81 
40 årstegn – Henning Hansen JUL-81 
60 årstegn – Poul Erik Møller SEP-58 
60 årstegn – Egert Hjuler Pedersen JAN-60 

09. Eventuelt Vor Garderforening repræsenterer Den Kongelige Livgarde ved Herning Kommunes 
mindehøjtidelighed i forbindelse med Flagdagen den 5. september. 
Situationen i Kabul – Søren Dieckmann JUL-78 kunne berette om Danmarks indsat for at redde de sidste 
danskere og samarbejdspartnere ud af Kabul lufthavn i forbindelse med rømningen af Afghanistan. 
 

  


