Referat bestyrelsesmøde 30.oktober 2017
Afbud: Jan Povl Mathiesen
Fraværende: Vagn Hove

Referat: Casper Kløve Jensen

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 24.april 2017:
Referatet blev gennemgået og godkendt.
2. Formanden har ordet:
4.maj arrangementet i Frederikssund, her deltog Kristian Klysner og Knud Nørhave.
Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 20.maj på Højerup Kro med deltagelse af
Kristian Klysner, Kai Illemann og Casper Kløve Jensen.
Præsidiemøde: Problemer med pinkoder, da DGHF er skiftet til Danske Bank Business. På
præsidemødet 1/9 blev der givet kontraordre til udbetaling af penge til foreningerne. Er
effektueret.
Flagdag: Morgenmad på Frederikssund rådhus, Aftenarrangement i Jyllinge kirke. Ved
begge arrangementer deltog Kristian Klysner og Knud Nørhave.
Jubilarstævne: Kristian Klysner, Knud Nørhave og Casper Kløve Jensen deltog. Niels Bierre
var utilfreds over at der ikke var arrangeret fælleskørsel. Kai Illemann afklarede dette
problem, at der var egen transport til jubilarstævnet.
Fødselsdage: Kristian Klysner missede Vagn Hoves fødselsdag. Kristian Klysner har i samme
anledning produceret et fødselsdagskort, som havde premiere ved Kai Larsens runde
fødselsdag.
Datoen for generalforsamling blev fastsat til 15.marts 2018 på Pedersholm. Selve
dagsordenen udsendes med nyhedsbrevet i det nye år.
3. Kassereren har ordet:
Modtaget acontobeløb fra hovedkasserer. Penge fra 3 indbetalte medlemmer ved
Generalforsamling 2017 er sendt til Freddy Rasmussen. Freddy Rasmussen har haft kontakt

til Kai Illemann vedrørende restancer på 3 medlemmer. Resultat er, at der er 100 kroner til
gode.
Foreningen har fået 6-7 nye medlemmer ved hjemsendelse fra seneste værnepligtshold i
august måned. Et medlem er overført til København. Den likvide beholdning i banken er pr.
30.oktober på 21.861 kroner.
4. Bankospil:
Opgavelisten til Julebankospillet blev gennemgået. Der afvikles 10 spil. Der var ikke
indkommet tilmeldinger til bankospillet dags dato. Tilmeldingsfristen er 10.november,
derefter tages beslutning om arrangementets gennemførelse.
5. Opstart fødselsdagsfest:
GHF Frederikssund fylder 100 år den 22.februar 2019. Kai Illemann foreslog, at
fødselsdagen skal fejres på Kalvøen, hvilket bestyrelsen godtog. Kai Illemann indhenter
pristilbud fra Kalvøen, og giver tilbagemelding på bestyrelsesmødet i januar måned på, om
der er booket ud fra en foreløbig pris. Alternativ er Gerlev Kro.
Gæstelisten blev drøftet indledningsvis. Man har ikke lagt sig helt fast endnu på deltagere.
Da foreningen også har værtskabet for Repræsentantskabsmødet i maj 2019, ønskede man
også indhente et tilbud fra samme restauration.
6. Drøftelse af samarbejde med GHF Frederiksborg omkring arrangementer:
Enighed i bestyrelsen om at indgå et socialt samarbejde mellem GHF Frederikssund og GHF
Frederiksborg Amt. Der planlægges at stable et samarbejdsmøde bestyrelserne imellem på
benene. Årsagen ligger i, at begge foreninger kæmper med faldende interesse for
arrangementerne iblandt medlemmerne.
GHF Frederiksborg afholder bowling arrangement den 22.november i Hillerød, der
udsendes meddelelse til medlemmerne i GHF Frederikssund, da der er tilmeldingsfrist
10.november.
7. Bordet rundt:
Knud Nørhave fortalte om Asgers aktuelle tilstand, da denne har været ramt af alvorlig
sygdom. Asgers funktion som reservefanebærer er påvirket, og reservefunktionen udfyldes
indtil videre løbende af de andre medlemmer i bestyrelsen.
Kai Illemann havde fødselsdagslisten for 2018 er klar, Casper sørger for at fødselsdagene
for de første 3 måneder bliver annonceret i December nummeret af Gardehusaren.

Kristian Klysner: Forholdet vedrørende posten som næstformanden og bestyrelsesmedlem
skal afklares inden generalforsamlingen 2018. Eventuelt skal 1.suppleant Mikkel
Sejersteen Striib kontaktes for interesse.
8. Næste møde i bestyrelsen:
Næste bestyrelsesmøde den 22.januar 2018.

Kaffe og kage: ?

