Referat bestyrelsesmøde 31. oktober 2016
Afbud: Rune Rosenkrantz. Fraværende: Vagn Hove.
Referat: Casper Kløve Jensen
Godkendelse af referat:
Referatet blev gennemgået og godkendt.

Formanden har ordet:
Præsidiemøde:
Knud Fischer deltog i præsidiemødet den 31.august, hvor der var blevet
fremsat ønsker, der ønskedes svar på. Ønsket blev ikke bifaldt, og det efterfølgende referat viste
et andet billede end det, som Knud Fischer havde kendskab til. Især forholdet med Go kart
arrangementet havde Knud Fischer udtalt sig positivt for, hvilket fremstår af det stik modsatte i
forhold til den mailkorrespondance, der har været mellem Knud Fischer og præsident Ib H.
Sørensen før præsidiemødet.
Knud Fischer har besluttet, at rundsende den omtalte mailkorrespondance mellem ham og Ib H.
Sørensen til de andre lokalformænd i Danske Gardehusarforeninger, da han ønsker klarhed i
sagen.
Der blev fra bestyrelsens side udtrykt fortsat opbakning til formand Knud Fischer.
Forholdet med betalingen for de foreningsløse blev taget op, og både næstformanden og
kassereren fattede mistanke om, at der foreligger et ukendt regnskab, hvilket ikke er lovligt.
Konklusion:
Problemet er drøftet, og bestyrelsen vil derfor indkalde præsident Ib
Hedegaard Sørensen til et ekstraordinært bestyrelsesmøde in nær fremtid.

Gardehusaren:
Indlæg til Gardehusaren i form af artikler og indkaldelser til både
generalforsamling og julebankospil blev gennemgået. Knud Fischer forklarede om de forhold, der
har hersket i forbindelse med indsendelse, korrekturlæsning og det endelige slutprodukt.
Suppleantsituation:
Der findes ingen suppleanter i bestyrelsen, da Rune Rosenkrantz har
trukket sig som bestyrelsesmedlem siden sidste bestyrelsesmøde.
Flagdagen 5.sep:
Knud Fischer og Knud Nørhave til stede ved markeringen af Flagdagen i
både Frederikssund og Jyllinge.

Gardehusarregimentet: Knud Fischer deltog i afgående regimentschef, oberst Tommy M.
Paulsens afskedsreception den 31.august 2016.
Jubilarstævnet:
stort fravær.

Meget lidt fremmøde blandt jubilarer, især de yngre årgange er der

Efterårsudflugt:

6 personer deltog i udflugten til Hillerød den 8.oktober 2016.

Generalforsamling:
Der indrykkes annonce i Gardehusaren og udsendes nyhedsbrev til
medlemmerne om, at der indkaldes til ordinær Generalforsamling torsdag den 23.marts 2017 kl.
19:30 på Pedersholm.
NB! Husk at omtalen i bladet og i nyhedsbrevet skal indeholde oplysning om, at årstegn SKAL
anlægges, ellers koster det en bod til foreningen.
Kai Illemann (25 årstegn), Jan P. Mathiesen (40 årstegn) og Holger Due (60 årstegn).

Kassereren har ordet:
Den likvide beholdning er pr 31.oktober 2016 på 17.694,94 kr. Medlemstallet i GHF Frederikssund
er 52 medlemmer. Der var ingen restanter. Generalforsamlingen gav 900 kr. i overskud.

Omtale af runde og halvrunde fødselsdage i Gardehusaren:
Rolf Lorentsen er udmeldt af foreningen grundet manglende kontingentbetaling.
Holger Due 80 år 4.december 2016.
Niels Bierre 75 år 24.december 2016.
Bent Jeppesen 80 år 15.januar 2017 338197/57 SIGERSLEV
Poul Erik Andersen 75 år 3.marts 2017 511500/61 HØJRUP
Vagn Hove 75 år
Kaj Larsen 80 år

Kommende arrangementer:
Julebankospillet den 25.november 2016 blev gennemgået, og opgaverne fordelt. Deltagerprisen
125 kr.

Bordet rundt:
Kai Illemann:

Ingen bemærkning.

Kristian Klysner:

Ingen bemærkning.

Casper Kløve Jensen:

Ingen bemærkning.

Knud Nørhave:

Ingen bemærkning.

Poul Erik Andersen:

Ingen bemærkning.

Knud Fischer:
Et eventuelt formandsskifte blev manet i jordet, da tillidsforholdet til
Præsidiet skal afklares først.

Næste bestyrelsesmøde den 23.januar 2017 klokken 19:00.
Kaffe og kage:

Casper Kløve Jensen

