
Referat bestyrelsesmøde 29.april 2019  
Referent: Casper Kløve Jensen 

 

1. Dagsorden 

Intet at bemærke 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Konstituering af bestyrelsen 

Formand:   Kristian Klysner. 

Næstformand:  Kaj Klysner. 

Kasserer:  Kai Illemann 

Sekretær:   Casper Kløve Jensen. 

Bestyrelsesmedlem:  Knud Nørhave 

 

4. Formanden har ordet: 

Formanden og fanebæreren deltager i det årlige 4.maj arrangement på havnen i Frederikssund 

klokken 18:00, og Frederikssund kirke klokken 19:00. 

De nye medlemmers fødselsdag. Kai Illemann sender en opdateret fødselsdagsliste til formanden 

og sekretæren. 

Kristian har talt med Jan van Deurs om nyt fællesmøde. Begge foreninger stikker hovederne 

sammen for planlægning af arrangementer i efteråret. GHF Frederiksborg afholder 

grillarrangement den 15.juni (samme weekend, hvor markeringen af 800 året for Dannebrogs fald 

i Estland afholdes). 



Kristian og Casper deltog i Gardehusarregimentets Historiske Samlings Venners generalforsamling 

den 10.april 2019. Arrangementet bød på rundvisning på Panzermuseum East efterfulgt af spisning 

i Parolesalen, generalforsamling og orientering fra regimentschefen.  

Foreningen har fået invitation til Forsvarets Dag på Kronborg den 21.september 2019. Drøftes på 

næste bestyrelsesmøde. 

 

5. Kassereren har ordet: 

Kai Illemann har fået en tilmelding til Repræsentantskabsmødet. Den likvide beholdning pr. 

29.april 2019 er på 3848,94 kroner. 

 

6. Evaluering af Stiftelsesfest 22.februar 2019: 

Kristian har modtaget takkebreve fra deltagerne og regimentschefen. Foreningen har fået meget 

ros fra deltagerne. Kristian arbejder videre på mappen med billederne fra festen. 

 

7. Generalforsamling 27.marts 2019: 

Tilfredshed med afholdelsen af generalforsamlingen. 

 

8. Repræsentantskabsmøde 26.maj 2019: 

Lokaler og maden er på plads. 

Dameturen: Kai Illemann foreslog Egnsmuseet som alternativ til Jægerspris Slot ved dårligt vejr. 

Entréen er på 40 kroner. 

 Hvis vejret er godt kan damerne køre på Kalvøen og bese Vikingelandsbyen, her er entréen gratis. 

Ansvarlig for dameturen: Capser og Knud Nørhave. 

Deadline for indbetaling til Repræsentantskabsmødet 16.maj 2019.  

 

9. Kommende arrangementer: 

DGHF Sommertur til København 12.maj 2019. Seneste deltagerantal er 60 tilmeldte medlemmer. 



GHF Frederiksborg afholder grillarrangement den 15.juni 2019.  

Efterårsarrangementer drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

 

10. Bordet rundt: 

Sommerfesten afholdes den 5.juli 2019 hos Kaj Klysner, Skenkelsøvej 20, 3650 Ølstykke. 

Mødetidspunkt klokken 17:00 som grillarrangement, hvor man medbringer eget kød. Kaj Klysner 

sørger for kartoffelsalat. Bestyrelsessuppleant, revisor, revisorsuppleant og fanebærersuppleant 

inviteres.  

Kristian bad bestyrelsen om at finde ud af, hvad der skal ske med vingaverne. Knud Nørhave 

forslog, at de kunne bruges som gaver til fødselsdage. 

Status på følgende:  

Ølgave gemmes til bestyrelsesmøde. 

Whisky og cognac blev fordelt blandt bestyrelsen. 

Vingave bruges til rund fødselsdag. 

Dr. Nielsen gemmes som gave til julebanko. 

Portvinen gemmes til julebanko til ris a la mande. 

 

11. Næste bestyrelsesmøde: 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 19.august 2019 klokken 19.00 på Pedersholm. 

Fællesmøde med GHF Frederiksborg aftales nærmere. 

 

Kaffe: Kai Illemann. 


