
Referat af bestyrelsesmøde 20.april 2015  

    Referent: Casper Kløve Jensen 

Vagn Hove havde meldt afbud. 

 

Godkendelse af referater: 

Referaterne fra bestyrelsesmødet 19.januar, det ekstraordinære bestyrelsesmøde 5.marts og 

Generalforsamlingen blev godkendt. 

 

Formanden har ordet: 

Bestyrelsen konstituerede sig som følgende: 

Til næstformand valgtes Kristian Klysner. 

Til kasserer valgtes Kai Illemann. 

Til sekretær valgtes Casper Kløve Jensen. 

Foreningens arkiv, protokoller og lignende ønskes samlet på et sted. Den gamle protokol fra 

bestyrelsesmøderne og foreningsarrangementer er dateret tilbage fra februar 1991. Formanden 

foreslog at anskaffe en fælles kasse, hvor foreningens materialer kan opbevares samlet. Hans Lund 

foreslog at kontakte Erik Frandsen, der har været foreningens formand igennem mange år. 

Formanden vil kontakte John Winther Hansens enke Lise vedrørende eventuelle arkivalier. 

 

Kassereren har ordet: 

Ingen afregning fra hovedkassereren. Deadline for indbetaling af kontingent var 31.marts. 

Formanden lovede at bringe emnet op på repræsentantskabsmødet. 

Foreningens økonomi er pr 19.april 2015. på 16.371,89 kr.  

Der er et 25 års tegn til Jeppe Tom Friis, der afventer at blive tildelt. 

Enken Lise Hansen havde modtaget en opringning fra et medlem, der ikke havde betalt 

kontingent, og derfor ville indbetale til girokonto. Foreningens girokonto blev nedlagt i 2013. 

 



Kommende arrangementer: 

Repræsentantskabsmødet i Sønderborg blev drøftet. Der var forvirring om tilmeldingsdatoen, da 

der var angivet en dato i seneste nummer af Gardehusaren og det tilsendte program hos 

formanden. Formanden valgte at tilmelde sig til repræsentantskabsmødet. 

Deltagelsen i markeringen af Befrielsesaftenen 4.maj blev drøftet. Foreningen stiller traditionen 

tro ved Frederikssund Havn om aftenen til arrangementet. 

Forslagene fra generalforsamlingen vedrørende udflugterne vedrørende Stege og Panzermuseum 

East blev drøftet. Det blev vedtaget at satse på Thorsvang Danmarks Samlermuseum som 

udflugtsmål. Datoen planlægges til 5.juli 2015. Mødetid klokken 09:00 på Pedersholm. Kørsel i 

privatbil og samkørsel. Omtales i juninummeret af Gardehusaren. 

Bankospillet planlægges til afholdelse 20.november 2015.  

 

Bordet rundt: 

Fanebæreren fremsatte ønske om at anskaffe en ny og lettere fanestang til estandarten, da den 

nuværende er for tung. Bærerselen skal desuden udskiftes, da den knækkede i den ene strop i 

forbindelse med HM Dronningens 75 års fødselsdag. Man vil ansøge Danmarks Samfundet om 

økonomiske midler til anskaffelsen, da prisen ligger på 3.000 kr.  

Omtale af formandsskiftet samt uddeling af årstegn på generalforsamlingen skal omtales i 

forbindelse med udgivelsen af Gardehusaren. 

Foreningens hjemmeside med bestyrelsen skal opdateres.  

Bestyrelsesfest afholdes hos Knud Fischer den 25.juli 2015. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 31.august 2015 klokken 19:00 


