
Generalforsamlingen 20. marts 

Fanen bliver båret ind. Der udråbes tre leve for protektor HKH Kronprins Frederik. 

Generalforsamlingen afholder et minuts stilhed for afdøde medlemmer. 

Formanden uddeler årstegn til de berettigede medlemmer, der er mødt op. 

 

Jørgen Konge vælges til dirigent og får generalforsamlingens samtykke til at generalforsamlingen er 

indkaldt på lovlig vis. 

 

Bestyrelsens beretning: 

Formanden takker den tidligere bestyrelse, for den hjælp den nye bestyrelse har fået. Den nye 

bestyrelse har haft travlt med at sætte sig ind i foreningens regler og traditioner, da hele bestyrelsen 

er nyvalgt på sidste års generalforsamling. 

Et stort fokus for den nye bestyrelse har været hvervning af nye medlemmer. Bestyrelsen har gjort 

meget ud af at finde nye medlemmer, hvor de er. Derfor har bestyrelsen satset hårdt på de sociale 

medier som Facebook og Twitter. GHF KBH er nu oprettet på disse medier. 

Det er især GHR’s historie, ja alle husarers fælles historier, som tiltrækker medlemmerne, og derfor 

har bestyrelsens strategi været at brande foreningen med dens spændende historier og traditioner, 

sammen med aktuelle arrangementer og begivenheder. Ved at offentliggøre billeder fra foreningens 

arrangementer, eller fra Gardehusarregimentets eskorter, har tusindvis af brugere på de sociale 

medier været inde og se på foreningens sider. Det er altså en givende måde at skabe opmærksomhed 

omkring foreningen på og dermed hverve flere medlemmer. 

Derudover har bestyrelsen indført et nyhedsbrev pr. email, for at kunne kommunikere oftere og 

nemmere med medlemmerne, efter foreningsbladet Gardehusaren nu kun udkommer hvert kvartal. 

Bestyrelsen har også forsøgt at brande foreningen ved diverse militærløb og ved officielle 

begivenheder, hvor Gardehusarregimentet er til stede. 

En af de store begivenheder i år er regimentets 400 års jubilæum. Det munder ud i en stor 

festmiddag, sammen med repræsentantskabsmøde på kasernen i Slagelse den 24 maj. Formanden er 

repræsenteret i festudvalget. 

Formanden opremser årets interne arrangementer som rundvisning på Kastellet og den årlige 

bowlingturnering. I den forbindelse opfordrer formanden medlemmerne til at byde ind med 

arrangementer og meget gerne hjælpe med at arrangere dem. Derudover vil bestyrelsen gerne have 

to nye medlemmer valgt, for at kunne sprede arbejdet ud på flere hænder. På den måde får 

bestyrelsen mere overskud til at tænke kreativt, lave flere arrangementer og få hvervet flere 

medlemmer. 

Formanden slutter af med at takke bestyrelsen for et spændende og lærerigt år og ser frem til at 

udvikle foreningen i det kommende år. En særlig tak går til kassereren Diana, der har haft ansvaret 

for at overtage foreningens regnskab og ikke mindst digitalisere det. 

 

Bemærkninger fra generalforsamlingen: Steen Sønderup roser bestyrelsen for årets arbejde og 

tilbyder sin hjælp. Generalforsamlingen godkender bestyrelsens beretning. 

 

 

Indkommende forslag: 

-Dirigenten foreslår at man for eftertiden må indkalde til generalforsamlingen via email. Det har 

været en meget dyr post at sende breve til samtlige medlemmer og derfor vil bestyrelsen gerne 

kunne indkalde til generalforsamling via email til de medlemmer der en sådan, og fortsætte med at 

sende brev til de medlemmer der ikke har. 

Forslaget vedtages. 



 

-Kassereren fremlægger regnskab som godkendes af generalforsamlingen 

 

Valg af bestyrelse: 

Bestyrelsesmedlemmer stemmes ind for tre år ad gangen. 

Jonas Kriegbaum er på valg igen som formand for de næste tre år, og opnår genvalg uden 

modkandidater. 

Diana Lindbjerg er på valg igen som kasserer for de næste to år, og opnår genvalg uden 

modkandidater. 

Søren Kragelund er på genvælges som bestyrelsesmedlem for 2 år. 

Maria K. Andersen og Jørgen Konge genvælges som bestyrelsesmedlemmer for et år. 

Christian Bøge - Husar Vinderup 2002, vælges som bestyrelsesmedlem for et år. 

Torben Poulsen - Husar Lynge i 2001, vælges som bestyrelsesmedlem for et år. &#8232;Jan Treu 

og Joe Hansen opnår begge genvalg som suppleanter for et år. &#8232;Joe Hansen opnår genvalg 

som fanebærer for et år. 

Peter Jensen - Husar Ishøj jan,1992, stiller op som revisor for to år. Opnår valg. 

Ervind Samuel - Husar Vissinge 1974, stiller op som revisor for et år. Opnår valg. 

Steen Sønderup Husar Vindeby 1971 stiller op som revisorsuppleant for et år. Opnår valg. 

 

Eventuelt: 

Der spørges til hvor de 600 potentielle medlemmer som formanden nævnte sidste år, er blevet af? 

Formanden forklarer at de 600 potentielle medlemmer er fra en HESK Facebookgruppe og fra hele 

landet. Derfor var de 600 ikke alle potentielle medlemmer, men et eksempel på hvor man kan 

hverve nye medlemmer. 

Kassereren indskyder at bestyrelsen vil gøre mere for at lave arrangementer der er mere målrettet de 

yngre medlemmer. Det er et langt sejt træk. 

 

Kim Jønsson opfordrer medlemmerne til at deltage i skydearrangementer hos KSS, hvor man kan 

stille op for Gardehusarforeningen København. 

 

Jørgen Konge beretter at Garderforeningen København også har samme udfordringer som 

Gardehusarforeningen København. Derfor foreslår Jørgen Konge at tilbyde Garderforeningen 

København at deltage i foreningens arrangementer. Der er ikke udbredt modstand mod dette 

forslag. 

 

Der bliver spurgt til interessen for foreningsbladet Gardehusaren? 

Formanden forklarer at bestyrelsen vil lave et indspark til bladet, med forslag til hvordan man kan 

udvikle bladet. 

 

Jørgen Konge oplyser om kommende arrangementer. 

Joe står i spidsen for den årlige tur til Bakken den 2. august på Bakkens Perle. 

Peter Jensen viser rundt på sin arbejdsplads i Københavns Zoo datoen tilgår. 

Maria K. Andersen vil gerne vise rundt på Tøjhusmuseets udstilling om den fjerne krig - 

Afghanistan. Dato tilgår. 

 

Afslutning: 

Dirigenten afslutter dagsordenen og giver det sidste ord til formanden. 

Formanden siger tak for i aften. 



 


