Referat
Generalforsamling,
Gardehusarforeningen for Næstved & Omegn.
Torsdag 28. februar 2018, klokke 18:00, Kalbyris salen, Hjemmeværnsgården, Næstved.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Formand
b. Best. medlem for 2 år
c. 2 Best. suppleanter for 1 år
d. Bilagskontrollant for 2 år
e. Suppl. for bilagskontrollant for 1 år
7. Eventuelt, herunder uddeling af hæderstegn og årstegn

Klokken 18:00 bød formanden, Freddy Rasmussen velkommen til spisning, hvor der var mødt
24 deltagere.
Lissie havde som tidligere frembragt de herligste gule ærter. Tilbehøret var som vanen tro:
flæsk, pølse og steg.
Som afslutning var der de legendariske pandekagerne med is og syltetøj, dertil en uovertruffen
solbærrom.
Efter spisningen bød formanden velkommen til generalforsamlingen.
Efter velkomsten blev Estandarten ført til midten.
Ad. 1
Per Høegh-Guldberg blev valgt til dirigent.
Dirigenten meddelte at indkaldelsen til generalforsamlingen havde været i december
nummeret af ”Gardehusaren” 2018, så tidsfristen overholdt.

Ad 2.
Preben Snedgaard & Ib Larsen blev valgt til stemmetællere.
Dirigenten gav ordet til formanden for fremlæggelse af beretning.
Ad 3.
I det forløbne år er der afholdt 3 bestyrelsesmøder.
Medlemstallet i Gardehusarforeningen for Næstved & Omegn viste en lille nedgang, så det nu
er 160.
Af aktiviteter siden sidste generalforsamling er skovturen afholdt. Turen gik, ad omveje, til
samlermuseet ”Thorsvang”, i Stege. Der var, på egen hånd, en tur rundt på museet og
dernæst frokost. Hjemturen gik over Nyord hvor der blev drukket eftermiddagskaffe. Hjemme i
Næstved igen ved 17:00 tiden, efter en dejlig tur.
Jule bowling blev aflyst da bowlingcentret ikke så sig i stand til at servere gløgg & æbleskiver.
Ved arrangementet 29. august for J. Hansen-Nord, mindestenen ved Østre låge, deltog vi med
Estandard og fane kommando. Der blev også lagt blomster ved mindetavler på gangene i den
gamle kaserne bygning. Der sluttedes af med kammeratligt samvær i Kalbyris.
Flagdagen, 5 september var vores Estandardførere syge, så Estandarden måtte blive i
kvarter.
Jubilarstævnet afholdtes 15. september med parade, ride opvisning og fremvisning af
materiel. Stævnet afsluttedes med frokost for de ca. 100 deltagende. Jubilarstævnet 2019
bliver med deltagelse af ”Danske veteraner”.
Regimentets fødselsdag, 17. november blev markeret med parade og overrækkelse af
guldmanchetknapper fra ”Danske Gardehusarforeninger”. Efter fødselsdagen var der
præsidiemøde.
4 Maj deltog foreningen i mindehøjtidelighed, på Holmegaard gods, for Anders Lassen.
Godsejer Chr. Lassen har senere tilkendegivet at han var meget glad for at foreningen deltog.
Foreningen har desuden deltaget i,
Gardehusarforeningen Møn’ 70 års stiftelses fest.
Gardehusarforeningen NordvestSjælland’s 75 års stiftelsesfest.
Bisættelse af Prins Henrik, med Estandard.
Repræsentantskabsmøde der blev afholdt af gardehusarforening Frederiksborg.
Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde. Ligeledes var der tak til Preben
Knorrenborg for tilsagnet om at være webmaster på foreningens hjemmeside.
Fra de fremmødte var der opfordring til at lidt flere deltager i foreningens arrangementer.
Beretningen blev godkendt med klapsalver.

Ad 4.
Kasseren, Hans Thorsen, fremlagde det reviderede regnskab, der udviste et overskud på
4.374,10 DNKR.
Foreningens beholdning er på 33.731,07.
Regnskabet var kontrolleret af de to bilagskontrollanter.
Regnskabet blev godkendt.
Ad.5
Grundet nye regler om foreningsregnskaber og hvidvask, fremlagde formanden et revideret
sæt love.
Efter snak om det nye i lovene, blev de enstemmigt godkendt.
Et nemt job for stemmetællerne.
Ad 6.
På valg var:
Formand Freddy Rasmussen, genvalg.
Best. medlem Leif Nielsen, genvalg.
2 Best. suppleanter for 1 år, Bent Ebbehøj Pedersen & Finn Schmøde.
Bilagskontrollant for 2 år Flemming Topp Fischer, genvalg.
Bilagskontrollant suppleant, Preben Knorrenborg.
Valgene blev godkendt med klapsalver.
Ad 7.
Formanden orienterede dels om relationer Danske Gardehusarforeninger og de enkelte
foreninger imellem, og arbejdet som forretningsfører.
Preben Knorrenborg orienterede om foreningens hjemmesides opbygning.
Det blev meddelt at følgende skulle have hæderstegn og årstegn.
10 års tegn:
Gunner Hansen
Ernst Vallentin Jensen
Bent Ebbehøj Pedersen
Preben Knorrenborg
25 års tegn:

Bjørn Printzen
Michael Larsen
Knud Arne Jensen
Uffe Christiansen
40 års tegn:
Hans Thorsen
Preben Snedgaard
John Holm
Per Høegh-Guldberg uddelte tegn til de fremmødte.
Hans Thorsen fik overrakt De Danske Gardehusarforeningers egeløv i guld til montering på
”Tak & Ære”
Formanden orienterede om at Danske Gardehusarforeninger afholder sommertur. Freddy
opfordrede til at deltage i denne.
Anders Henriksen roste initiativet.
Dirigenten afsluttede med tak for god ro og orden.
Formanden befalede Estandarten ført i kvarter.
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