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27. marts 2019. Formand Kristian Klysner 

Pkt. 4 Formandens beretning for forenings året 2018-2019. 

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 2019, Jeg vil hermed aflægge beretning for året der er gået. 

Jeg vil gerne starte med at takke bestyrelsen og suppleant Jan Mathiesen for det 

store stykke arbejde de har udført gennem året, og som i alle kommer til at høre af 

beretningen er det mere end i et normalt år. 

Jeg vil også gerne takke alle jer medlemmer for jeres opbakning til vores 

arrangementer. Det er en fornøjelse.  

I året der er gået siden sidste Generalforsamling, er der afholdt 5. møder i 

bestyrelsen. Vi har haft travlt med planlægningen af vores 100 års stiftelsesfest, som 

blev afholdt den 22. februar 2019. og vores generalforsamling 27. marts 2019. Samt 

planlægningen af det kommende DGHF Repræsentantskabsmøde den 26. maj 2019. 

Som vi her i GHF Frederikssund og omegn, skal stå for afholdelsen af i år. Vi har også 

haft møder 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 har stablet en landsdækkende sommertur på benene. Den bliver 

afviklet den 12. maj 2019. Jeg har tilladt mig at omdele invitationen her i aften, og 

jeg håber at mange af jer vil deltage. 

GHF Frederikssund og omegn har siden sidste Generalforsamling, været deltagende 

ved 8 runde og halvrunde fødselsdage, herunder Præsidentens 70-års fødselsdag.  

Generalforsamling 15. marts 2018, på Pedersholm. Kristian Klysner blev genvalgt til 

formand, Knud Nørhave og Casper Kløve Jensen blev genvalgt til bestyrelsen, Mikkel 

Sejersten Striib blev genvalgt som 1 suppleant. Erik Frandsen blev genvalgt til 

revisor. Knud Nørhave blev genvalgt som fanebærer. 

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 09. april 2018. 

konstituerede bestyrelsen sig som følger: 



Næstformand:  Vagn Hove 

Kasserer:            Kai Illemann 

Sekretær:           Casper Kløve Jensen 

Bestyrelses medlem: Knud Nørhave 

Den 5. maj deltog foreningen ved Kransenedlæggelse på Sydkajen i Frederikssund, 

Med efterfølgende fejring af Marineforeningens 100 års stiftelses fest. Der var 

march gennem byen med faner og flag, anført af marinens tamburkorps, opstilling 

på torvet, herefter march videre gennem byen til kirken hvor der var fest 

gudstjeneste. Efterfølgende afholdt Marineforeningen en reception på elværket, 

med musik, taler og lidt mad og drikke. Knud Nørhave var fanebærer og Formanden 

var faneløjtnant. 

Foreningen har også deltaget i DGHF Repræsentantskabsmøde 26. maj 2018. Kl. 

10.00 i Helsingørs Kongelige privilegerede Skydeselskabs lokaler, arrangeret af GHF 

Frederiksborg. Fra vor egen forening deltog Formand Kristian Klysner samt Kasserer 

Kai Illemann. Præsident, Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen aflagde 

DGHF beretning som blev godkendt med klapsalver. Hovedkasserer Henning 

Terndrup aflagde DGHF regnskab som blev godkendt med klapsalver. På Dagen blev 

Hovedkasserer Henning Terndrup og Forretningsfører Freddy Rasmussen Hædret 

For deres meget store ekstraordinære indsats omkring DGHF Regnskab som på trods 

af store udfordringer endte med et plus i regnskabet, meget flot, det skylder vi dem 

stor tak for. Også en stor tak skal lyde til vores præsident som også har ydet et stort 

og ekstraordinært arbejde i DGHF. På dagen blev der også uddelt en ny hæder, 

nemlig egeløv i guld, Som kun gives til Gardehusarer som har deltaget i særligt store 

begivenheder. Henning Terndrup fik som en særlig gestus egeløv i guld som den 

første nogen sinde, Herefter blev uddelt til dem som også deltog som Fanebærere 

og Faneløjtnanter ved H.K.H. Prins Henriks bisættelse, herunder Præsidenten, men 

også vores egen Formand Kristian Klysner fik som den første i GHF Frederikssund 

denne hæder, og herefter Fanebærer Knud Nørhave som den anden. Der blev også 

uddelt Faneplader til de foreninger som deltog med fanen i begivenheden, med 

inskription ” 20 februar 2018 H.K.H. Prins Henrik Bisættelsen ”. GHF Frederikssund 

overtog på dagen værtskabet for Repræsentantskabsmødet 2019, og Formand 

Kristian Klysner fik udleveret Sablen som tegn på værtskabet. En stor tak til GHF 

Frederiksborg for et veltilrettelagt møde, i flotte historiske lokaler. 



26. maj 2018, var også H.K.H. Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag. GHF 

Frederikssund og omegn var selvfølgelig deltagende i faneborgen om aftenen. 

Fanebærer, Kai Illemann og Faneløjtnant Kristian Klysner. Der var fremmøde på 

kastellet kl. 17.00 hvor der var en kort orientering og herefter opstilling af paraden 

klar til afmarch. Kl. 18.20 var der afmarch fra kastellet og ind mod Kongens Nytorv, 

80 Faner og 80 Faneløjtnanter med Hjemmeværnets Tamburkorps i spidsen, et 

fantastisk syn. Kl. 19.00 opstilling foran Hotel d´Angleterre, hvor GHRs Hesteskorte 

kom forbi med D.K.H. Kronprinseparret i åben karet. Herefter Hjemmarch mod 

kastellet og aftrædning ca. 20.30, en meget lang dag for Kai og mig.                       

DGHF og GHR har sammen givet H.K.H. Kronprinsen en fødselsdagsgave, som bestod 

af en flaske 50 år gammel armagnac og 4 glas med inskription, 2 stk. med DGHF og 2 

stk. med GHR.   

 Årets sommerudflugt den. 16. juni 2018, som i år var planlagt og afviklet i 

samarbejde med GHF Frederiksborg, gik til Krigshistorisk festival på vestvolden i 

Rødovre, hvor vi mødte kl. 10.00. Herefter gik vi rundt og så på de mange aktiviteter 

og opvisninger, (der blev taget foto sammen med GHRs repræsentanter fra Hesk.) 

2000-års krigshistorie fra jernalderen til den kolde krig, en stor oplevelse for de 

fremmødte. Efterfølgende spiste vi sammen og hyggede os, det var en god og 

mindeværdig dag. En stor tak til de fremmødte for deres opbakning til vores 

arrangement, det betyder meget for det er det der gør foreningen levende.  

GHF Nordvestsjælland afholdt 75-års stiftelsesfest søndag den 15. juli 2018. 

Formand Kristian Klysner og Kasserer Kai Illemann deltog med fruer. På foreningens 

vegne blev der overrakt vingave med kort.  

Den 5. september 2018, 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 Formand 

Kristian Klysner var Faneløjtnant. 

Den 15. september 2018, var der Jubilarstævne og Åbent hus på kasernen i Slagelse. 

GHF Frederikssund og omegn deltog med fanen. Knud Nørhave var fanebærer. Det 

er som altid et flot arrangement GHR gennemfører. Det nye i år var at alle kan 

deltage i frokosten, også med ledsager. Bordopstillingen var også anderledes, i år 

med runde borde. Personligt syntes jeg det virkede godt og håber det fortsætter. 

Det var også en fornøjelse at se vores egne medlemmer bakke op om 



arrangementet, det er jeg glad for, tak for det.  Jeg kan kun opfordre alle 

medlemmerne til at deltage og bakke op, det er en oplevelse man ikke skal være 

foruden. En lille krølle i år var at undertegnede var 30-års jubilar og min far var 55-

års jubilar. Vi begge deltog i paraden. 

Den 07. november 2018, var der Bowling med efterfølgende spisning i Slotsbowl i 

Hillerød. Det blev afholdt sammen med GHF Frederiksborg, hvor GHF Frederiksborg 

stod for et flot og velbesøgt arrangement. 

Den 16. november 2018, afholdt GHR 404-års fødselsdagsparade med efterfølgende 

reception, formand Kristian Klysner deltog og det var et flot arrangement.    

Den 23. november 2018, afholdt foreningen sit årlige Jule bankospil, med sædvanlig 

stor opbakning. I år i samarbejde med GHF Frederiksborg. 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 fra begge 

foreninger. 

Den 22. februar 2019 afholdt foreningen sin 100-års stiftelsesfest på restaurant 

Kalvø.  

GHF Frederikssund fik i forbindelse med festen overrakt følgende Gaver: 

DGHF, 3 flasker Speymhor single malt Scotch whisky. 

GHF Frederiksborg, 1 stk. miniature sabel i æske. 

GHF Næstved, 1 flaske portvin, Warre´s 2007 i trækasse. 

GHF Møn og Sydsjælland, 6 forskellige øl fra Møn´s bryghus i trækasse. 

GHF Maribo Amt, 1 flaske Cognac, Daniel Bouju Selection Speciale. 

GHF Nordvestsjælland, 2 flasker rødvin, Why Not. 

GHF Jylland, 1 Flaske rødvin, Amarone og 1 Flaske hvidvin, Alsace. 

Fru Annita og Formand Kristian Klysner, kr. 5000,-. 

???, 1 flaske Dr. Nielsen. 

Jeg tør godt sige at det var et brag af en fest, med 54 deltagere Herunder Chefen for 

Gardehusarregimentet Oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen, DGHF Ærespræsident, 

DGHF Præsident og DGHF Vicepræsident. 6 trompetere og en pauke underholdt 



under middagen. Vores estandart fik monteret faneplade for deltagelsen i HKH 

Kronprinsens 50-års fødselsdag. Der blev under middagen holdt taler af, først 

undertegnede, så Chefen for Gardehusarregimentet, der efter DGHF Præsident og til 

sidst DGHF Ærespræsident. Efter middagen var der bal med dans og hyggeligt 

samvær, lige til der blev serveret natmad. På selve aftenen modtog jeg stor 

anerkendelse for vores fest, og efterfølgende har jeg modtaget mange mails, bla. fra 

Chefen for GHR, vores Ærespræsident, Præsident, og formænd fra de deltagende 

foreninger, hvor vi er blevet rost til skyerne for arrangementet. Jeg har 

efterfølgende sendt takke mails til Chefen for Gardehusarregimentet, 

Ærespræsidenten, Præsidenten, Vicepræsidenten og de deltagende formænd.  

Vores sekretær Casper Kløve Jensen, er af bestyrelsen efter 6 års bestyrelsesarbejde 

blevet indstillet til ¨Tak og Ære¨, og som en helt særlig Hæder fik Casper på 100-års 

dagen, tildelt ¨Tak og Ære af Præsidenten for DGHF. Næste gang en hæder af denne 

kaliber vil kunne finde sted, vil først kunne ske igen om 100 år. Så det er altså noget 

ganske særligt. Tillykke Casper. 

Jeg vil også gerne sige velkommen til vores nye medlemmer og håber i vil føle jer 

velkomne her i foreningen. Jeg vil i hvert fald gøre mit til det. 

Og alle medlemmer er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis i har 

noget i ønsker at spørge ind til eller tale om.  

Her til sidst vil jeg sige tusind tak for det år der er gået, lad os i fællesskab forsøge at 

gøre det næste år endnu sjovere. 

 

Det var formandens beretning for forenings året 2018-2019.                                 

Kristian Klysner                                                                                                                  

Formand                                                                                                                                 

GHF Frederikssund og Omegn 

 

 

  

 

 


