Gardehusarforeningen Nordvestsjælland
Generalforsamling.
Fredag den 15. marts afholdtes den årlige generalforsamling, der var 23 deltager, da
Estandarten var ført ind bød formanden Erik Jensen velkommen, derefter var der spisning, vi
fik en kalvefilet med tilbehør.
Inden generalforsamlingen udtalte Erik Jensen mindeord om Aksel Bent Vilhelmsen og
Kjeld Christiansen som vi havde mistet i 2018.
Første punkt på dagsorden var valg af dirigent og det blev Søren Christensen valg til og da
han havde gennemgået dagsordenen gav han ordet til formanden Erik Jensen, der i sin
beretning orienterede om DGHF Repræsentantskabsmøde den 26. maj 2018, i Helsingør, her
fik formanden Erik Jensen en faneplade, da vi havde deltaget i faneparaden ved Prins
Henriks bisættelse, og 2 egeblade som DGHF har fået lavet, til at sætte på vores
foreningstegn, et til ham selv og et til fanebærer Kjeld Hansen, som tak for deltagelsen.
Vores 75 års fødselsdagsarrangement den 15. juli 2018, var en god dag.
Vi mødtes kl.10,00 på Formidlingscenter Fugledegård ved Tissø, hvor formanden Erik
Jensen bød velkommen, og en særlig velkomst til Gunnar Jørgensen som skulle fortælle om
Formidlingscentret og om Vikinge-Kongesædet, men inden han fik ordet var der en tår at
drikke til alle, derefter gav Gunnar Jørgensen os en god fortælling om de forskellige fund og
udgravninger der var markeret og til slut så vi udstillingen hvor der ligger en kopi af
Guldringen. Erik Jensen takkede Gunnar Jørgensen og havde en vingave med som tak for en
god rundvisning og fortælling om Fugledegård.
Derefter kørte vi til Ubby Kultur- og Forsamlingshus, hvor vi startede med en velkomstdrink
inden vi gik til bords, og da Estandarten var ført ind bød formanden Erik Jensen velkommen
til de 40 fremmødte gæster, han havde en særlig velkomst til Præsidenten for DGHF
Kammerherre, Oberst Ib Hedegaard Sørensen og fru Sanny, og til vores eget Æresmedlem
Henning Kristensen og fru Ruth, derefter sang vi: Den Danske sang er en ung blond pige.
Og så var Kim Kok klar med dages buffet, og det smagte som ”altid” rigtig godt, og ind
mellem retterne talte først formanden Erik Jensen og sagde tak for de flotte gaver foreningen
havde fået i dagens anledning. Derefter fik Søren Christensen fra bestyrelsen ordet, han
fortalte lidt om foreningens historie fra oprettelsen i 1943 og til i dag, og vores Præsident Ib
Hedegaard Sørensen havde et festlig indslag, derefter var der ostebord, inden vi sang: Se, det
summer af sol over engen.
De fleste var ude og nyde det gode vejr, medens der blev dækket op til Kaffe/The, og med
Jyttes hjemmebagte småkager, og der var også lidt til den ”søde tand” samt øl og vand, der
blev snakket godt ved bordene, og ca. kl. 17,00 takkede formanden Erik Jensen alle for en
god dag.
Den 5. september var fanebærer Kjeld Hansen og formanden Erik Jensen i Slagelse og deltog
i paraden på Nytorv, til ære for dem der har været udsendt, og den 15. september var vi til
jubilarstævne, det var helt igennem en god dag der sluttede med spisning.
Vores bankospil den 30. november, var som altid en hyggelig aften, hvor vi starter med noget
godt at spise inden vi afholder bankospillet og slutter af med kaffe og småkager.
Den 4. januar 2019, var formand Erik Jensen til hendes Majestæt Dronningens lykønskningskur på Christiansborg Slot, på vegne af DGHF for at lykønske Hendes Majestæt Dronningen,
Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary, et godt Nytår.
Gardehusarforeningen Frederikssund og Omegn blev 100 år den 22. februar 2019, det blev
markeret ved en fest på Restaurant Kalvøen. Jytte og Erik Jensen deltog i festen.

Til slut orienterede formanden om de kommende arrangementer i DGHF og i
Gardehusarforeningen Nordvestsjælland, og havde en tak til bestyrelsen for et godt
samarbejde i årets løb og tak for øl, kaffe og kage til bestyrelsesmøderne.
Og tak til jer alle for den gode stemning der altid er når vi er sammen.
Derefter fik kasserer Erik Jensen ordet og han gennemgik regnskabet der sluttede med et
underskud på kr. 6.451,00 det var på grund af vores 75 års arrangement, men dagen var
pengene værd. Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.
Erik Jensen blev genvalgt som formand og kasserer, til bestyrelsen blev Vagn Andersen
genvalgt, men Hermod Hansen ønskede ikke genvalg, så i stedet valgtes Kurt Jensen, der var
også genvalg til Revisor Poul Nautrup, Revisor suppleant Jens Torben Nielsen og Fanebærer
Kjeld Hansen.
Under eventuelt uddelte formanden Erik Jensen, 60 års tegn til H. Jørgen Jensen og 25 års
tegn til Hermod Hansen.
Derefter kunne formanden Erik Jensen byde velkommen til Garnisonspræst ved GHR, Victor
Madsen Greve, der fortalte om hvad det indebærer at være udsendt som Feltpræst, det havde
han været tre gange i Afghanistan og senest i Irak 2017-18.
Det var et fantastisk godt foredrag at høre om livet midt i en krigszone, der var underbygget
af gode billeder fra dagligdagen og om livet i lejren .
Aftenen sluttede med kaffe og småkager inden formanden Erik Jensen, takkede af for en god
aften.

