Referat ordinær generalforsamling 2016
Afholdt i Soldaterstuen på Pedersholm, torsdag 17.marts 2016 klokken 19:00.
Referent: Casper Kløve Jensen.
1. Valg af dirigent:
Til dirigent valgtes Rune Rosenkrantz.
2. Valg af stemmetæller:
Til stemmetæller valgtes Kristian Klysner og Mikkel Sejersteen Strib.
3. Valg af referent:
Til referent valgtes Casper Kløve Jensen.
4. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:
Det talte ord er gældende:
”På vegne af bestyrelsen skal jeg herved byde jer velkommen til denne generalforsamling, og
på bestyrelsens vegne skal jeg aflægge beretning for året der gik.
Formanden bad generalforsamlingen rejse sig og hilse på fanen.
Generalforsamling for 2015 blev afholdt på Pedersholm torsdag den 19.marts 2015.
På generalforsamlingen blev Poul Erik Andersen og Kai Illemann genvalgt til bestyrelsen.
Kristian Klysner blev valgt som bestyrelsesmedlem. Vagn Hove og Mikkel Sejersteen Strib blev
valgt som suppleanter til bestyrelsen.
Erik Frandsen blev genvalgt som revisor og Hans Jeppesen blev valgt som revisor. Knud
Nørhave blev valgt som fanebærer.
I årets løb er der afholdt 4 møder i bestyrelsen. På mødet den 20.april 2015 konstituerede
bestyrelsen sig som følger:
Næstformand: Kristian Klysner
Kasserer Kai Illemann
Sekretær: Casper Kløve Jensen
Vi har som noget nyt lagt referater fra møder i bestyrelsen ind på Danske
Gardehusarforeningers hjemmeside under Frederikssund og Omegn. Her kan alle orientere
sig om, hvad der er foregået på møderne i bestyrelsen.
Knud Nørhave stillede med vores fane til HM Dronningens fødselsdag i april sidste år.

I den forbindelse havde vi et mindre uheld da bæreselen knækkede under paraden. Vi har nu
udskiftet bæresele, samt udskiftet fanestangen på estandarten. Kai Illemann og Knud
Nørhave har forestået arbejdet med udskiftningen.
Foreningen deltog med vores fane den 4.maj aften møde i Frederikssund, hvor Knud Nørhave
var fanebære.
Den 5. juli havde vi sommerudflugt til Thorsvang samlermuseum i Stege, på Møn.
Vi var 16 mand og kvinder der drog af sted i egne biler til museet. Det var absolut besøget
værd at se museet, hvor man følte sig hensat til 1950-erne. Vi fik en udmærket frokost på
museet.
I forbindelse med flagdagen den 5. september, havde foreningen tilmeldt sig til
arrangementet i Frederikssund. Imidlertid blev dette aflyst af uforklarlige grunde, så
foreningen deltog i Jyllinge i stedet.
Foreningens bankospil blev afholdt på Pedersholm den 20. november.
Den 17. november deltog formanden i fejring af GHR fødselsdag på Antvorskov kasserne
Den 19. januar 2016 deltog foreningen med vores fane i ”Store Medaljedag”. Knud og Knud
deltog.
I den anledning skal det nævnes at Knud Nørhave, Vagn Hove og Asger Petersen fik tildelt
medaljen for udsendelse i international tjeneste.
Må vi se de tre herrer, giv dem en hånd.
Forhold til præsidiet.
Jeg har valgt at orientere om foreningens forhold til præsidiet som en særskilt del af
beretningen.
Præsidiet er Danske Gardehusarforeningers øverste myndighed. Det består af samtlige
formænd fra lokalforeningerne, der er i alt 11 lokalforeninger.
Præsidiet afholdt repræsentantskabsmøde den 9. maj 2015 i Sønderborg, hvor og
næstformanden Kristian og jeg deltog.
I forbindelse med fremlæggelsen af Danske Gardehusarforeningers regnskab spurgte jeg
hovedkasserne Ole Petersen, om hvor mange medlemmer der var i DGHF. Det kunne Ole
Petersen ikke svare klart på. Efter flere spørgsmål kom der stadig ikke et præcist svar på.

Dette forhold har affødt, at vi i bestyrelsen har brugt megen tid på at finde ud af hvem i
foreningen, der havde betalt kontingent, og om alle i det hele taget havde fået
kontingentopkrævning.
Vi har fået lister over restanter fra hovedkassereren, men de stemmer ikke med vores
regnskab. Faktisk var det så slemt, at vi kunne konstatere at 1 medlem kunne bevise med
kvittering at han havde betalt kontingent, men samtidig stod han som restant.
Det kunne vi ikke acceptere og efter bestyrelsesmødet i august 2015 måtte vi skrive til
Præsidenten, med anmodning om at få kontingentopkrævning og styring af økonomien på
dagsordenen til præsidiemødet den 11. september.
Vi ønskede en redegørelse for, hvordan kontingentopkrævning er foretaget, er der fejl i
systemet og hvordan bliver det i fremtiden. Så vidt vi i foreningen kunne se, at hele årsagen til
problemerne var at der var indført et centralt bogholderi, der ikke virkede.
Vi meddelte præsidenten skriftlig at vi havde stor bekymring for styringen af DGHF s økonomi,
faktisk overvejede vi at anmode om en ekstern revision.
På præsidiemødet den 15. september fremlagde KF disse forhold. På præsidiemødet den 17.
november 2015 udtalte KF forbehold for referatet af mødet fra den 15. september.
Af samme referat fremgår det at flere præsidiemedlemmer påpegede, at restancelisterne
ikke var korrekte, flere medlemmer, der havde betalt kontingent stod på listerne. KF gjorde
indsigelse mod at flytte kontingentindbetalinger mellem to år.
Disse sager har voldt os store problemer, og taget meget tid. Specielt Kai har brugt meget tid
på dette problem.
Nu er det fastlagt, at hovedkassereren Ole Petersen trækker sig og at der indføres et nyt og
mere brugervenligt bogholderisystem. Så må vi håbe at det virker.
Midt i disse problemer har vi dog også set lyse punkter for foreningen. Vores Præsident har
været meget aktiv og præsenteret DGHF for de soldater, der stod for hjemsendelse, hvilket
har resulteret i en tilgang af over hundrede nye medlemmer, hvoraf vi har fået 7 stk. Det ser
således ud til at der er ved at sker et generationsskifte i vores foreninger.
Gardehusaren:
Bladet Gardehusaren har været drøftet i vores bestyrelse og i præsidiet.
Problemet er at det er dyrt at fremstille bladet, og økonomien i bladet er under hårdt pres.
Flere modeller har været drøftet, bl.a. at bladet kun skulle udkomme i elektronisk form, så
det kun kan læses på DGHF s hjemmeside.
I bestyrelsen har der været fuld enighed om, at bladet skal forsætte som papirudgave.

Vi betragter Gardehusaren som det vigtigste led i information til vores medlemmer.
Vi har fremført for præsidiet, at uden blad ingen forening.

Endelig skal jeg meddele at vores medlem Aksel Tanghus er afgået ved døden.
Med disse ord vil jeg bede Jer rejse jer:
Ære være hans minde.
Tak.
Spørgsmål?”
Rune Rosenkrantz spurgte til hvad der sker den 4.maj. Formand Knud Fischer svarede, at det
var en hyldest af befrielsesaftenen 4.maj1945 med deltagelse i parade på Frederikssund Havn
af samtlige soldaterforeninger.
Kai Illemann gjorde det klart, at eftersynet med kontingenter har taget tid, da han havde
modtaget forskellige restancelister med eksempelvis 6 i restance hvor 4 havde betalt. En mail
fra hovedkassereren i januar måned havde tilført flere medlemmer med restancer i
foreningen. Den nye hovedkasserer tilsender ny opdateret restanceliste til kassererne i
foreningerne. 3 medlemmer er ekskluderet fra foreningen.
Vagn Hove spurgte om der var fundet ny hovedkasser. Det korte svar fra formand Knud
Fischer var nej.
Beretningen blev herefter godkendt.
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse:
Kassereren fremlagde regnskabet for 2015. Årets underskud blev -1.546,55 kr. Årsagen var
indkøbet af en ny fanestang og banderole. Foreningens likvide beholdning var pr.
31.december 2015 på 14.147,84 kr.
Foreningen var pr. 1.januar 2015 på 54 medlemmer. 3 medlemmer er udmeldt, 1 medlem er
afgået ved døden (fhv. formand John Winther Hansen blev mindet på sidste års
generalforsamling), Foreningen har modtaget 10 nye medlemmer. Pr. 31.december 2015 er
medlemstallet på 60 medlemmer. Rune Rosenkrantz er overflyttet fra København i
begyndelsen af året.
Rune Rosenkrantz havde to spørgsmål:

1) Hvilke arrangementer var der indtægter? Svaret var til generalforsamlingen og
julebankospillet.
2) Hvad stod VPK for?
Casper: Veteran Panser Køretøjsforeningen.
Regnskabet blev herefter godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.
7. Valg af formand for et år:
Til formand for det kommende år valgtes Knud Fischer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Knud Nørhave og Casper Kløve Jensen blev genvalgt. Hans Lund Madsen havde meddelt, at
han ikke ønskede genvalg. Rune Rosenkrantz blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
9. Valg af bestyrelsessuppleanter:
Mikkel Sejersteen Strib blev valgt som bestyrelsessuppleant.
10. Valg af revisorer:
Erik Frandsen blev genvalgt som revisor.
11. Valg af fanebærer:
Til valg af fanebærer valgtes Knud Nørhave. Asger Pedersen blev valgt som
fanebærersuppleant.
12. Uddeling af emblemer og årstegn:
Der blev uddelt 10 års tegn til Erik Madsen, 25 års tegn til Johannes Jakobsen og Knud
Nørhave, samt 40 års tegn til Niels Andersen.
13. Eventuelt.
Formand Knud Fischer orienterede forsamlingen om, at man planlægger en ekskursion til
Panzermuseum East i foråret, når varmere i vejret. Datoen er planlagt til 28.maj 2016.
Niels Bierre Hansen stillede et spørgsmål vedrørende udarbejdelse af medlemsliste. Emnet er
debatteret på præsidiemøde og er under videre behandling, da det kommer i karambolage
med registerlovgivningen vedrørende persondata.

