Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn 2018.
15. marts 2018. Kristian Klysner
Pkt. 4 Formandens beretning for foreningsåret 2017-2018.
Først vil jeg bede alle om at rejse sig op og hilse på vores fane, Tak for det.
På vegne af bestyrelsen skal jeg herved byde jer alle velkommen til
Generalforsamlingen 2018, og på bestyrelsens vegne vil jeg aflægge beretning for
året der er gået.
I året der er gået siden sidste Generalforsamling, er der afholdt 3 møder i
bestyrelsen. Bla. har vi taget hul på planlægningen af vores 100 års stiftelsesfest til
næste år den 22. februar 2019. Samt planlægningen af DGHF Repræsentantskabs
møde 2019. Som vi her i GHF Frederikssund og omegn også skal stå for afholdelsen
af til næste år. Vi har også haft indledende møde med GHF Frederiksborg om
samarbejde omkring afholdelsen af fælles arrangementer
Formanden Har deltaget i 3 møder i præsidiet. Der er i den forbindelse nedsat et
festudvalg som skal prøve at stable en landsdækkende fest på benene. Der er også
arbejdet med implementeringen af den nye persondatalov, som kommer til også at
gælde for vores foreninger.
GHF Frederikssund og omegn har siden sidste Generalforsamling, været deltagende
ved 3 runde fødselsdage.
Generalforsamling 23. marts 2017, på Pedersholm. Kristian Klysner blev valgt til ny
formand, Vagn Hove blev valgt ind i bestyrelsen, Jan Mathisen blev valgt som 2
suppleant.
På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 24. april 2017
konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Næstformand: Vagn Hove
Kasserer:

Kai Illemann

Sekretær:

Casper Kløve Jensen

Bestyrelses medlem: Knud Nørhave

Samme dag 24. april 2017. blev tidligere regimentschef, kammerherre, oberst Ole
Nørring bisat. Ole Nørring var præsident for DGHF i perioden 1993 – 2000. Æret
være hans minde!
Den 4. maj deltog foreningen ved 4. maj mødet på Sydkajen i Frederikssund, Hvor
Knud Nørhave var fanebærer og Formanden var fanevagt.
Foreningen har også deltaget i Repræsentantskabsmødet 20. maj 2017 i
Højeruplund. Formanden samt Kasserer Kai Illemann og Sekretær Casper Kløve
Jensen deltog. Henning Terndrup blev valgt til ny hovedkasserer.
Årets sommerudflugt til Skjoldenæsholm sporvejsmuseum, blev aflyst, da der ingen
tilmeldinger var kommet ud over bestyrelsen. Dette var en stor skuffelse for
bestyrelsen, da der ligger en del arbejde i et sådant arrangement. Bestyrelsen
vedtog efterfølgende, ikke at arrangere flere udflugter i 2017.
Den 5. september 2017, deltog GHF Frederikssund og omegn med fanen i de
udsendtes dag, først om morgenen kl. 08.00 i Frederikssund ved rådhuset, og senere
om eftermiddagen kl. 17.30 ved soldatens grav på Jyllinge Kirkegård, med
efterfølgende andagt i Jyllinge kirke. Knud Nørhave var fanebærer og Formanden var
Fanevagt.
Den 16. september 2017, var der Jubilarstævne og Åbent hus på
Gardehusarkasernen. GHF Frederikssund og omegn deltog med fanen. Knud
Nørhave var fanebærer og Formanden var fanevagt. Vor sekretær Casper Kløve
Jensen var fotograf. Det er et flot arrangement GHR gennemfører, og jeg kan kun
opfordre medlemmerne til at deltage, det er en oplevelse man ikke skal være
foruden.
Den 17. november 2017, afholdt foreningen sit årlige bankospil, med sædvanlig stor
opbakning. Der blev spillet om mange og fine præmier, en stor tak til vores
sponsorer. Efterfølgende var der gløgg og æbleskiver, og hyggeligt samvær til stor
fornøjelse for de deltagende.
Den 27. januar 2018, sendte Formand Kristian Klysner lykønskningshilsen til GHF
Møn og Sydsjælland i anledning af deres 70 års stiftelsesdag. Den blev modtaget
med glæde og blev læst op under middagen.
Den 13. februar 2018, kl. 23.18 afgik HKH Prins Henrik ved døden. Æret være hans
minde.
Den 14. februar 2018, sendte DGHF kondolencebrev til vor protektor HKH Kronprins

Frederik. Den 20. februar 2018, deltog DGHF ved HKH Prins Henriks bisættelse, GHF
Frederikssund og omegn deltog med fanen, Fanebærer Knud Nørhave, Fanevagt
Formand Kristian Klysner.
Vi har efterfølgende modtaget en tak fra HKH Kronprinsen, som lyder således
¨ Til Præsidenten, samt alle Gardehusarforeninger, Mange tak for kondolence,
tanker og tilkendegivelser i forbindelse med min fars død – det varmede. Frederik. ¨
Den 1. marts 2018, deltog GHF Frederikssund og omegn med fanen ved
kontingentparade for hjemvendte soldater DANCON/OPERATION INHERENT
RESOLVE (OIR) HOLD 6 og RESOLUTE SUPPORT (RS) HOLD 7, og efterfølgende
kontingentmarch gennem Slagelse by. Der var deltagelse af bla. Ramus Jarlov,
Slagelse Borgmester mfl. Fanebærer Formanden, Fanevagt Kai Illemann.
I årets løb er 2 medlemmer afgået til Ryes Brigade
Gardehusar John Hansen ¨Købelev¨, har været medlem siden 01-02-2015.
Gardehusar Poul Frederiksen ¨Venslev¨, har været medlem siden 01-04-1953.
GHF Frederikssund og omegn deltog ved bisættelsen med fanen. Fanebærer Knud
Nørhave, Fanevagt Formanden.
Med disse ord vil jeg bede jer om at rejse jer:
HKH Prins Henrik, Fhv. Præsident Kammerherrer Oberst Ole Nørring, GH John
Hansen, GH Poul Frederiksen.
Æret være deres minde.
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for det store stykke arbejde de har gjort
gennem året, og som i alle kan høre af beretningen er der meget mere end
bestyrelsesmøder, det er en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer, jeg sætter
stor pris på jeres deltagelse, TUSIND TAK.
Kristian Klysner
Formand GHF Frederikssund og Omegn

