Gardehusarforeningen Nordvestsjælland
Generalforsamling
Fredag den 16 marts, afholdtes den årlige generalforsamling med 22 deltagere, da Estandarten var ført ind
bød formanden Erik Jensen velkommen, og i år havde han en særlig velkomst til Frank Thestrup-Jørgensen
der efter generalforsamlingen fortalte og viste billeder fra hans rejser på Borneo.
Derefter var der spisning, vi fik en dejlig Barbeque marineret nakkesteg.
Inden generalforsamlingen udtalte formanden mindeord om Ole Jensen som vi mistede den 18 april 2017.
Første punkt på dagsorden var valg af dirigent og her blev Henning Kristensen valgt, og da han havde
gennemgået dagsordenen gav han ordet til formanden Erik Jensen, der i sin beretning kom ind på DGHF
Repræsentantskabsmøde lørdag den 20. maj på Traktørstedet Højeruplund, ved Stevs Klint.
HMD Dronningen besøgte Kalundborg den 13. juni 2017, Gardehusarregimentets Hesteskadron eskorterede
Dronningen rundt i Byen. Hesteskadronen kom til Kalundborg lørdag den 10. juni, med i alt ca. 90 mand.
Søndag kl. 18,30 var der åbne stalde og efterfølgende rideopvisning, det var meget flot, derefter bød vi alle
Husarer på øl og vand samtidig med at vi fik en hyggelig snak med dem. Tirsdag morgen mødte fanebærer
Kjeld Hansen og Erik Jensen som faneløjtnant op på Havnepladsen og deltog i faneparaden da Kongeskibet
lagde til kaj.
På sommerudflugten lørdag den 17. juni besøgte vi Zen Garden, ved Dianalund, det er en have på 24.000 m2
som er fyldt med de mest utrolige planter og et bjerglandskab med 6.000 tons Granitsten, det var fint vejr så
vi kunne sidde udenfor og spise den medbragte mad, derefter kørte vi til Kunstnergården og så Saltofte
Larsen Samlingen ”billeder og figurer skåret ud i træ, vi sluttede dagen af i havestuen, hvor vi nød den
medbragte kaffe og kage.
Formanden fortalte også om præsidiemødet den 1. september og Jubilarstævnet den 16. september, og den
17 november var en travl dag, først var han til Gardehusarregimentes 403 års fødselsdag, der starter med
parade og kransenedlæggelse ved mindepladerne for faldne Gardehusarer, om eftermiddagen var der
præsidiemøde og om aftenen var der det årlige bankospil i Gardehusarforeningen Nordvestsjællands,der
startede med spisning og derefter bankospillet og aftenen sluttede med kaffe og småkager.
Den 27. januar 2018 var Jytte og Erik Jensen inviteret og deltog i Gardehusarforeningen Møn og Syd
Sjælland´s 70 års stiftelsesfest, det var en god og hyggelig fest.
Tirsdag den 20. februar deltog fanebærer Kjeld Hansen og Erik Jensen i ceremoni ved HKH Prins Henriks
bisættelse og den 1. marts deltog de i Kontingentparaden i Slagelse.
Efter beretningen fremlagde kasserer Erik Jensen regnskabet for 2017, der udviste et overskud på 783,- kr.
Begge dele blev godkendt uden nogen bemærkninger.
Kjeld Hansen og Søren Christensen blev genvalgt til bestyrelsen og Ove Holst som revisor.
Under eventuelt uddelte formanden Erik Jensen, foreningstegn til nyt medlem Per Jessen, og 65 års tegn til
Henning Kristensen, 60års til Vagn Andersen og 10 års til Egon Olsen.
Efter generalforsamlingen fik Frank Thestrup-Jørgensen ordet der fortalte og viste billeder fra sine rejser på
Borneo, det er en ø med en hel fantastisk natur og befolkning, det var et rigtig spændende foredrag.
Aftenen sluttede med kaffe og småkager.
Inden Estandarten blev ført ud takkede formanden Erik Jensen alle for en god aften.

