
Referat fra Generalforsamling den 18-11-2021 på Restaurant Tronborg 

Der var fremmødt 26 medlemmer der fik den traditionelle menu, sild og forloren skildpadde. 

JFL bød velkommen og mindedes de medlemmer der ikke mere er i blandt os. 

Derefter gik man over til den egentlige dagsorden.  

1.Valg af dirigent og stemmetællere 

Lars Nielsen blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i tide, og derfor 
var beslutningsdygtig. 

Peter Lindberg Nielsen og Anders Bach blev valgt til stemmetællere 

2. Formandens beretning. 

JFL fortalte om et år der på flere punkter havde været anderledes, dels skulle han overtage posten som 
formand for en forening med 115 medlemmer, fra Anders som havde siddet bag roret i 11 år, det havde 
været en opgave, dels havde der været en Corona som havde sat en stopper for mange arrangementer, det 
havde heller ikke været uden problemer at lave et program som kunne holde. Det var ikke let at få 
arrangeret da meget havde været lukket ned. Det første arrangement der var blevet afholdt var 4. maj ved 
mindestenen på Overgård. Her var mødt 8 fra foreningen op. Turen til Regnskoven måtte aflyses da der kun 
var 8 tilmeldte. Til gengæld havde Krolf aftenen ud til Børge været rigtig hyggelig med 17 deltagere. 
Foredraget med Nicolai Seeberg, måtte aflyses på grund af manglende tilslutning. Den 5-9 deltog vi i 
Flagdagen med fanen. Besøget i Hevringlejren blev ikke til noget, da lejrkomendanten valgte at gå på 
efterløn. Og en ny ikke var udpeget.  

Foreningen havde deltaget i en Light-udgave af repræsentantskabsmødet, det store emne havde været DG 
forventede underskud som Præsidiet gerne ville dække med en frivillig indbetaling på 2x10 kr. pr. medlem. 

JFL kunne endvidere berette om et vellykket samarbejde med Veteranforeningen, nok mest til vores fordel, 
vi inviterer til hinandens arrangementer, deres er som regel gratis. Der havde bl.a. været et velbesøgt 
arrangement på Kasernen, Et strejf af en dråbe. En fortælling med musik om Kim Larsens liv.  

JFL kunne fortælle man har indledt et samarbejde med Kiroprakterne.Com ved Henrik Thorhauge, mar 92. 
De giver 10 % af den omsætning vore medlemmer generer. Man skal blot fortælle man er medlem i 
Randers Garderforening, så vil beløbet bliver overført til foreningen en gang om året. Vi skal blot gøre 
opmærksom på samarbejdet på vores hjemmeside, Facebook og ved udsendelser pr. mail. 

Vi forventer at oprette et Mobilepay abonnement så det bliver lettere i dagligdagen for kassereren, det 
skulle også gerne gøre så vi ikke behøver så mange kontanter, da det koster penge at håndtere dem. 

JFL takkede bestyrelsen for samarbejdet. 

Beretningen blev derefter godkendt. 

3. Kassereren aflægger regnskab. 

Kassereren Niels Rubach gennemgik regnskabet. 

Indtægter 44.925, 82 kr. Udgifter 44.842, 07 kr. Dette gav et overskud på 83, 75 kr. 

Foreningens beholdning. 



Garantkapitel  30.000,00 kr 

Sparkron opsparring 3622,31 kr. 

Jubilæumskonto 6951,31 kr. 

Foreningskonto 2247,98 kr. 

Kontant  2628,00 kr. 

I alt  45449,60 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

Herefter foreslog JFL at man for at spare, slog de 3 kontoer sammen til 1, da Sparekassen forlanger 500 kr. 
pr. år pr. konto. Man slår derfor Opsparring, jubilæums og foreningskontoerne sammen til én. Det giver 
Niels lidt ekstra arbejde, med at prøve at holde pengene adskilt. 

Det blev vedtaget at kontingentet fremover, på grund af det forhøjede tilskud til DG, og Mobilepay, stiger 
til 325 kr.  

4. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen 

5. Valg af formand 

John F. Lund  genvalg 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

På valg var: 

Niels Rubach  genvalg 

Henning Kristensen genvalg 

Hans C. Mortensen genvalg 

7. Valg af 2 suppleanter 

Just Bach Andersen genvalg 

Daniel E. Kristensen genvalg 

8. Valg af 1 bilagskontrollant 

Lars Nielsen  genvalg 

9. Eventuelt 

JFL kunne fortælle af Jysk Vin desværre af hensyn til det skrantende salg desværre var nød til at tage aftalen 
op til overvejelse, der var solgt 24 flasker det seneste år. Han spurgte til om der var interesse for bowling og 
skydning, Henning Lausten gjorde opmærksom på at det var en bekostelig affære, så med mindre 
veteranerne eller De Samvirkende Soldaterforeninger betalte, ville der nok ikke være nogen der var 
interesserede. Men at det jo var gratis at deltage i Vingsted til DG skydning. Næste arrangement i 



foreningen er den 2. december er her på Tronborg til julebanko. JFL kunne fortælle at man starter med, på 
grund af persondataloven, at bruge en fælles mail til foreningen. 

garderforeningenrandersgf8@gmail.com 

Den som tidligere har været brugt, Johns private, vil stadig blive besvaret. 

 

Herefter var der uddeling af Årstegn. Der var i år kun deltagelse af Thomas Lange der havde 10 års 
jubilæum. Derudover havde Benn Verndal 40 års jubilæum, han havde dog ikke mulighed for at deltage i 
generalforsamlingen på grund af en operation, han får beviset ved en senere lejlighed. 

Der var derudover Gardersnaps til:  

Lars Nielsen, Bjarne Brøndum, Kurt Jensen, Erik Larsen, Leif Hansen, Udo Homilius, Mogens La Cour der alle 
havde haft rund fødselsdag i løbet af året. 

Generalforsamlingen sluttede med at JFL takkede Lars Nielsen for at styre forsamlingen sikkert og roligt 
gennem generalforsamlingen. 

 

 

 

 


