
Referat fra generalforsamling den 24-11-2022 

 

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling, som havde samlet 28 medlemmer.  

Leif Bodilsen, fanebærer, førte fanen ind. Her efter blev der holdt et minuts stilhed for at mindes 
de medlemmer som er gået bort i årets løb. 

Som punkt 1 på dagsordenen skulle der vælges en dirigent, bestyrelsen foreslog Lars Nielsen som 
blev valgt. LN konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og varslet i god til, dette var sket, og 
generalforsamlingen var beslutningsdygtig.  

Formanden kunne i sin beretning konstatere at medlemstallet var faldet, vi har 114 aktive og 1 
passivt medlem. Vi har fået 1 nyt medlem, men vi kan godt mærke virkningen af Ung-Garder, som 
gør at vi ikke får unge ind i foreningen. Han fortalte om arrangementerne i årets løb som var 
afviklet, også med en lille nedgang i antal deltagere. Der havde været et foredrag med Johnni 
Olesen, formand for Øst Vendsyssel Garderforening, det blev afholdt i samarbejde med 
Marineforeningen i deres lokaler. Vi havde også været inviteret til sommermøde med Himmerland 
og Hadsund Garderforeninger, et arrangement som gerne må blive en tradition, hvor vi går ind 
som medarrangør. Vi er nødt til at samarbejde om tingene for at give medlemmerne det bedste og 
bredeste sortiment af arrangementer. Vi har også inviteret Århus og Djursland med til en tur til Tyr 
Tactical, her var der faktisk flest Århusianere, men der var også en del veteraner, turen sluttede 
med pølser på Veteranhjemmet i Århus. Der har også været et godt samarbejde med Veteranerne 
i Randers, det har dog mest været os der har deltaget hos dem, men vi håber at se nogle af dem 
hos os. Vores samarbejde med Henrik Thorhauge har været en succes mente formanden, det har 
givet 2800 kr. i foreningskassen. Han lovede at man vil gøre en indsats for at få bragt mere i 
Garderbladet, og få opdateret hjemmesiden, her er vi dog afhængige af hjælp fra sekretariatet 
som opdaterer siden med vores input, det er så prisen med dette afhængighedsforhold , for at 
siden er gratis.  Han sluttede med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb. Der var 
ingen spørgsmål til beretningen, som dermed blev vedtaget. 

Niels Rubach fremlagde regnskabet som viste et overskud på 3617 kr. der var ingen spørgsmål til 
regnskabet som blev godkendt. Kontingent fortsætter uændret på 325 kr. 

Der var ingen indkomne forslag 

John F. Lund blev genvalgt uden modkandidater 

Der var 3 medlemmer på valg til bestyrelsen, Christian B. Bech, Søren D. Kjeldsen og Jesper M. 
Pedersen blev genvalgt uden modkandidater. 

De 2 suppleanter, Daniel Kristensen og Just Bach Andersen blev også genvalgt uden 
modkandidater. 

Som bilagskontrollant blev Christjan Tromholt genvalgt 

De 2 fanebærere, Peter L. Nielsen og Leif Bodilsen blev genvalgt 



Der var ingen ud over Lars Nielsen takkede for god ro og orden der ønskede ordet under 
eventuelt. Formanden takkede for valget, og gjorde opmærksom på næste arrangement som er 
julebanko den 8. december. 

I en pause under generalforsamlingen blev der uddelt hæderstegn til: 

Preben Andersen 50 år 

Erik Larsen 40 år 

Niels Rubach 25 år 

Der blev også uddelt Gardersnaps til de fremmødte medlemmer som i årets løb havde haft rund 
fødselsdag. 

 

Referent 

John F. Lund 

 


