
Referat bestyrelsesmøde 8.oktober 2018 
Referent: Casper Kløve Jensen 

 

1. Godkendelse af referat: 

Referatet fra bestyrelsesmødet 13.august blev godkendt. 

 

2. Formanden har ordet: 

Foreningen deltog i Flagdagen ved Frederikssund kommune om morgenen og i Jyllinge 

kirke om aftenen. 

 

Jubilarstævnet var ok, selv med den nye bordopdækning til frokosten.  

 

Præsidiemøde, regnskabet er ok. Man ønsker mere plads i ”Gardehusaren”, selvom bladet 

er på 24 sider. Bladudvalget arbejder på en løsning af problemet.  

 

Regimentets fødselsdag ligger på en lørdag, fejringen er under planlægning. 

 

3. Kassereren har ordet: 

Et medlem mindre, (udmeldelse grundet flytning). Den likvide beholdning er på 23.483 

kroner. 

 

Næste års fødselsdagsliste blev uddelt til formand og sekretæren.  

 

4. Generalforsamling 2019: 

Generalforsamlingen er planlagt til afholdelse den 27.marts 2019 på Pedersholm. Spisning 

klokken 18:00, generalforsamling klokken 19:00. Annonceres i decembernummeret. 

 

5. Repræsentantskabsmøde 2019: 

Repræsentantskabsmødet er planlagt til 26.maj 2019.  

 

Deltagelse i arrangementet koster 250 kroner. 

 

Dameturen: Jægerspris Slot blev drøftet, Kristian nævnte et forslag om at arrangere et 

besøg i logen. 

 

Tidsplan blev udfærdiget. 

 



6. Fødselsdagsfest: 

Sidste tilmelding 31.januar 2019. Annonceres i december nummeret af Gardehusaren. 

 

Kai Illemann har bestilt musik. Musikeren hedder Henrik Andersen og skal have en samlet 

pris på 6.000 kroner. 

 

Regimentschefen har tilkendegivet sin deltagelse, med forbehold. Ledsager tilgår snarest. 

 

Indbydelser og nyhedsbrev udsendes i starten af januar 2019 med post.  

 

Kai tilskriver Freddy Rasmussen vedrørende labels, der overdrages Kristian Klysner på 

førstkommende præsidiemøde.  

 

7. Banko: 

Julebanko den 23.november 2018 klokken 19:00. Gaveliste og indkøbsliste blev 

gennemgået.  

 

8. Kommende arrangementer: 

Frederiksborg Amt afholder bowling 7.november 2018.  

 

9. Bordet rundt: 

Knud:  Fanefod til Stiftelsesfesten? Er der plads på Kalvøen? Kristian og Kai 

tager snakken med restauratøren på Kalvøen tidligst i november måned. 

 

Kai:  Jan Mathiesens fødselsdag.  Kristian og Knud tager derover. 

 

Casper: Afventer endelig besked om Pedersholms fremtid fra Frederikssund 

kommune.  

 

Kristian: Intet at bemærke.  

 

Næste møde i bestyrelsen 21.januar 2019 klokken 19:00 

Kaffe: Casper. 

 


