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Referat af Gardehusarforening Københavns 
Generalforsamling den 9. Marts 2016 

 
Bestyrelsen byder fremmødte medlemmer velkommen, og fanen bliver båret ind. 
 
Inden generalforsamlingen starter, bliver der uddelt årstegn. 
 

 Årstegnmodtager:  
50 år: GH Sønderbro, Jan Treu-Nielsen 
50 år: GH Saltholm, Erik Harald Elmegaard 
50 år: GH Næsby, Niels Peter Christiansen 
25 år: GH Brønshøj, Kim Lilleskov Nielsen 
10 år: GH Vedbæk, Søren K Dresmer-Hansen. 
 

 Generalforsamlingen vælger Jan Treu-Nielsen som ordstyre, som vil styre slaget gang. 
 

 Da ingen blandt forsamlingsmedlemmerne ønsker at være referent, tager Christian 
Bøge teten. 

 
 Søren Kragelund fremlægger årsberetningen. 

Til årsberetning kan der bl.a. siges at Jonas Kriegbaum afgår som formand, og Søren 
Kragelund tiltræder som fungerende formand. Diana Jørgensen er flyttet til Norge, men 
er stadig kasser, Christian Bøge stiller op som afløser (forretningsføre) 
Året har budt på en masser af arrangementer bl.a. har Gardehusarforening København 
fået ny fane, som blev indviet under nytårskuren. Foredrag af Oberst Møller. 

 
Indkommende forslag fra fremmødte. 
 

 Kim Jørgensen ser gerne at GHF KBH deltager arrangementer via KSS. 
 
Årsregnskab 
 

 Årsregnskabet er desværre ikke færdiggjort, og har derfor ikke være ved revisor for 
godkendelse. 
 
Der diskuteres livligt om generalforsamlingen kan fortsætte på trods af manglende 
regnskab, eller om den skal ende nu og genoptages når regnskabet er færdiggjort og er 
blevet godkendt af revisor. 
 
Generalforsamlingen godkender at regnskabet senest skal være færdiggjort den 30. 
april 2016, hvorefter der indkaldes til ekstraordinær generalforsamlingen, som skal 
godkende regnskabet. 
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Forslag til ændring af vedtægter. 
 

 Bestyrelsen kom med forslag ændring af bestemmelser/vedtægter (se bilag).  
I korte træk foreslår det, at der er 7 medlemmer af bestyrelsen, som selv kan 
bestemme/vælge hvem der er formand/forretningsføre (tdl. kasser). 
 
Der diskuteres frem og tilbage mellem fremmødte og bestyrelsen, om 
ændringsforslaget. 
 
Et af modargumenterne vedr. ændringsforslaget kom fra Kim Jønson mfl., som mener, 
at der SKAL vælges en formad og kasser på generalforsamlingen. Jørgen Konge 
forsvare nye lovforslag med, at vi i disse tider bliver nød til, at have en morderne 
forening der hurtigt kan omstille sig. F.eks. hvis formand og /eller forretningsføre (tidl. 
Kasser) stopper, eller af anden årsag ikke kan varetage dens rolle i foreningen. Efter 
eksisterende love skal der afholdes ekstraordinær generalforsamlinger for at vælge ny 
formand/forretningsføre (tidl. Kasser). 
 
Søren Kragelund (fungerende formad) vil såfremt de nye regler ikke vedtages, gerne 
fortsætte som formand. 
 
Kim Jønson forklare sig hvorfor han umiddelbart ikke ønsker vedtægtsændring (han er 
ikke imod bestyrelsen, men blot af den gamle skole). 

  
Jørgen Konge kommer med information om mulig nedlægges af HESK. Dette vil ske 
efter den kommende sammenlægning af forsvaret (en øst og en vest afdeling). 
Ændringsforslaget er for at sikre at tilknytning efter sammenlægningen.  
 
Søren Dresmer er medlem af en del bestyrelser, og oplyser, at men er nødt til at ændre 
rammerne for hvordan man driver forening i et moderne samfund. 
 
Der er ikke yderlig forslag.  
 
Paragraf 14 skriver, at afstemningen er ved håndsoprækning. 
 
Jørgen Konger ønsker anonym afstemning, og går rundt med stemmesedler. 
 

 
Der stemmes. 
 
Optæller: Erik Bækker & Mogens Vestendal:  
Resultat: 23 har stemt Ja til forslagsændring – 1 har stemt imod.  
Dvs. at vedtægtsændringer er vedtaget (Jan Treu læste resultatet op). 
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Andet 

Jørgen Konge forklare om kontingentstigning. Der vil grundet øget omkostninger til 
administration af Gardehusaren (blad), komme kontingent stigning på omkring 40 til 
50 kr. Der vil af denne stigningen, såfremt det bliver 50 kr., gå 10 kr. ekstra pr. medlem 
tilbage til deres respektive forening. 
 
Jørgen Konge kommer med forslag til, at dem der har mail får gardehusaren på mail. 
Dem der ikke har mail, får den med posten. Der kan derved spares noget porto, og vi 
kan muligvis spare noget af kontingentstigning. 
 
Jan Treu forklare om omkostning og besparelse ud fra det oplæg Torben Poulsen kom 
med (tidl. præsenteret). Jan Treu kan se, at der kan spares optil 30% af de nuværende 
omkostninger forbundet med udgivelse af Gardehusaren. Jan Treu mener, at der er 
meningsløst, at omlægge Gardehusaren til et elektronisk, da omkostningerne herved er 
for høje. Skal man gøre noget, skal man lave en total omlæggelse til et elektronisk blad. 
 
Husar Vissing har spørgsmål til Jørgen Kong vedr. de administrative omkostninger. 
Jørgen Konge kan ikke svare herpå. Jan Treu forklare, at regimentet må finanser bladet. 

 
Jens R: Vi er ved at komme lidt langt væk… Han får os ind på sporet igen. 
 
 

Valg af bestyrelse 
 
Søren Dresmer Hansen + eksisterende bestyrelse genopstiller (minus Jan Treu). 
Optæller: Erik Bækker & Mogens Vestendal 
 
Jan Treu oplæser resultater af afstemning (Der er afgivet 25 stemmer)  
Søren Kragelund  25 stemmer – valg for 2 år 
Torben Poulsen  25 stemmer – valg for 2 år 
Jørgen Konge  24 Stemmer – valg for 2 år 
Christian Bøge  22 Stemmer – valg for 2 år 
Steen Sønderup  20 Stemmer – valg for 2 år 
Diana Jørgensen  20 Stemmer – valg for 1 år 
Søren Dresmer Hansen 18 stemmer – valg for 1 år 
 
Suppleant: Jonas Kriegbaum 
 
Revisor: Ervin Samusel 
Revisor suppleant: Peter Jensen 
 
--- EVT --- 
Erik Sørensen: Bilags kontrollant frem for revisor. 
Søren K: Den gamle fane gives til Historisk Samling. 
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Søren Dresmer: Kan fanen komme ind i de kgl. Stalde – Jørgen Konge, Nej 
Erik: Syntes at det er grimt motiv på anden side af HESK 
Jørgen K: Forsvare fane. 
Jørgen K: Frokost ude på Bakken (Joe, er det noget du står for – Ja). 
Joe: Er der nogen der vil stå for Bowling – Joe står for det… 
Jørgen K: Arrangement til Fredskoven i Næstved, Kampvogne (sidste tilmelding i dag, 
eller aflyses det). 
Jørgen K: Arrangement i Fredensborg med den beredende eksporte… 
Jørgen K: 11 juni Prinsgemalens fødselsdag… Mangler Fanebære + assistent… 
Foreningen giver en frokost… Steen Sønderup vil gerne bære fanen. 
Søren Dresmer: Roser informationsniveauet som er fornemt (mails)…  
Søren Dresemer: Skydeforening… Kim taler med Søren… Kim oplyser at man kan skyde 
hver tirsdag med KSS. 
 
 
Ordstyre Jan Treu siger tak for i aften. 
 
Sidste ord til fungerende formand Søren Kragelund - Kort gennemgang af 
generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 

Jan Treu-Nielsen  Christian Bøge 
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