Referat ordinær generalforsamling 2015
Afholdt i Soldaterstuen på Pedersholm, torsdag 19.marts 2015 klokken 19:30.
Referent: Casper Kløve Jensen.
1. Valg af dirigent:
Til dirigent valgtes Mikkel Sejersteen Strib.
2. Valg af stemmetæller:
Til stemmetæller valgtes Kristian Klysner og Johannes Jacobsen.
3. Valg af referent:
Til referent valgtes Casper Kløve Jensen.
4. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:
Generalforsamlingen indledtes med oplæsning af mindeord for foreningens afdøde formand
John Winther Hansen af fungerende formand Knud Fischer, der hermed bringes i sin fulde
ordlyd:
”Som midlertidig formand for foreningen skal jeg hermed byde jer velkommen til denne
generalforsamling, og på bestyrelsens vegne skal jeg aflægge beretning for året der gik.
Første punkt på denne beretning bliver at meddele at vores formand John er afgået ved
døden.
Den første gang jeg mødte John var da jeg havde 60-års fødselsdag.
På dagen mødte John og Knud Nørhave op på vores ejendom ved Venslev med en vin gave og
lykønskning. Jeg blev meget overrasket over dette. Positivt selvfølgelig, jeg syntes det var
utroligt, at vores formand mødte frem på fødselsdagen.
Senere har jeg erfaret, at det var kutyme i foreningen, at man på runde dage besøgte
medlemmerne.
Og her var det John der trak det store læs.
Senere da jeg kom i bestyrelsen og fik mere indsigt i foreningens arbejde, kunne jeg se at John
stort set kendte alle foreningens medlemmer.
John lagde stort arbejde i at planlægge sociale arrangementer.
Samtidig kunne jeg se at John havde en meget stor viden om militærhistorie, og dette kunne
man også se i hans store produktion af tinsoldater, hvor hver soldat var meget præcist og
korrekt udformet.

John fremstillede tinsoldater til Gardehusarregimentes historiske samling, og ikke uden grund
fik han tilnavnet ”Tin Hansen”, og han blev af oberst Jorck Jorckston personlig beordret til at
lave tinsoldater til regimentet.
Ved mindedage og andre mærkedage, hvor vores forening blev inviteret med fane, stillede
John hver gang, oftest med Knud som fanebærer.
John havde et stort engagement for regimentet og det danske forsvar, og jeg er helt sikker på
at John levede op til teksten i Midsommervisen af Drachmann hvor han skriver:
”Vi vil fred her til lands men med sværdet i hånd, skal hver udenvælts fjende beredte os
kende.”
Med Putins fremfærd på Krim og i Ukraine syntes ufreden desværre at være rykket tættere på
os.
Samtidig skal jeg meddele at vores medlem Henning Larsen også er afgået ved døden.”
Generalforsamlingen afholdte derpå et øjebliks stilhed.

Herefter gennemgik fungerende formand Knud Fischer foreningens aktiviteter for 2014.
Foreningens aktiviteter indledtes i 2014 med 95 års stiftelsesfesten på Færgelundens Motel
og Kursuscenter 21.februar 2014 med 30 deltagende gæster.
Generalforsamlingen blev afholdt 20.marts 2014 på Pedersholm.
Repræsentantskabsmøde og gallafest blev afholdt på Gardehusarkasernen i Slagelse den
24.maj 2014.
Besøg på Egholm museum den 1.juni 2014, der indeholdt privat våbensamling.
Deltagelse i Hærens 400 års jubilæum på Kastellet den 6.septemer 2014. Her deltog John
Winther Hansen og Casper Kløve Jensen som repræsentanter fra foreningen.
Besøg i de kongelige stalde den 8.oktober 2014 med deltagelse af 30 personer.
Foreningens bankospil blev afholdt 21.november 2014 med deltagelse af 30 personer.
Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i årets løb.
Repræsentantskabsmødet afholdes i maj måned i Sønderborg, da Syd og Sønderjylland har
værtskabet.

5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse:
Kassereren fremlagde regnskabet for 2014. Foreningens likvide beholdning var pr.
31.december 2014 på 15.694,39 kr., hvilket gav et overskud på 1.415 kr. i forhold til balancen
pr. 31.december 2013.
Foreningen var pr. 31.december 2014 på 54 medlemmer.
Foreningen har fået 4 nye medlemmer, 3 nyligt hjemsendte og 1 overflyttet, samt en der har
været ude af foreningen i nogle år.
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.
Den nye formand takkede for valget og udtrykte ønske om at forsøge at nå samme standard,
som John Winther Hansen havde sat.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Poul Erik Andersen og Kai Illemann blev genvalgt. Kristian Klysner blev valg som nyt
bestyrelsesmedlem.
9. Valg af bestyrelsessuppleanter:
Vagn Hove og Mikkel Sejersteen Strib blev valgt som bestyrelsessuppleanter.
10. Valg af revisorer:
Erik Frandsen blev genvalgt som revisor. Hans Jeppesen blev valgt som revisor.
11. Valg af fanebærer:
Til valg af fanebærer valgtes Knud Nørhave.
12. Uddeling af emblemer og årstegn:
Der blev uddelt 25 års tegn til Vagn Hove, Hans Lund Madsen, Kristian Klysner og Kaj Klysner
samt 50 års tegn til Tom Frederiksen.
13. Eventuelt:
Udflugt til Stevnsfortet blev foreslået. Stege blev også nævnt.
Nils Bierre Hansen foreslog, at der fremskaffes en medlemsliste til eventuel samkørsel, da han
gerne ville lægge køretøj til udflugt. Medlemslisten behandles på førstkommende
bestyrelsesmøde.
Vagn Hove foreslog udflugt til enten Panzermuseum East ved Slagelse eller GHRVPKs
garageanlægget ved Fredsskov i Næstved.

