Gardehusarforeningen Nordvestsjælland
Referat fra generalforsamlingen den 18. marts 2022.
Da Estandarten var ført ind bød formanden Erik Jensen velkommen, han havde en særlig velkomst til
Seniorsergent Mads Langgaard Mørkedal, fra Veterancentret i Ringsted.
Derefter var der spisning hvor vi fik Tyndstegsfilet med diverse tilbehør.
Kl. 19,30 var det tid til selve generalforsamlingen.
Første punkt var valg af dirigent, det blev Søren Anton Christensen, da han havde konstateret at
generalforsamlingen var lovlig, gav han ordet til formanden Erik Jensen, der aflagde beretning fra sidste
generalforsamling der blev holdt den 8. oktober 2021.
Det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen havde vi den 1. november hos Kjeld Hansen, hvor vi
fastsatte datoen for generalforsamlingen som afholdes i dag, fødselsdagslisten for 2022 blev gennemgået og
hvem der skal have jubilæumstegn i dag. Der var også indbydelse til faneparade lørdag den 15. januar
2022, i København i anledning af H.M. Dronningens 50 års
Regeringsjubilæum.
Den 17. november var jeg til Gardehusar Regimentes fødselsdag, det startede som altid med en parade og
kransenedlæggelse ved mindepladerne for faldne Husarer, RC ligger en fra Regimentet og vores præsident
en fra Danske Gardehusarforeninger. Efter paraden mødtes vi i Teatersalen hvor der var uddeling af
legater mv. og vores Præsident Ib H. Sørensen overrakte et sæt Manchetknapper til en Husar for god udført
tjeneste og godt kammeratskab, til slut var der varm kakao og lagkage, inden vi gik til frokost i Peter
Ålborgstuen.
Derefter holdt vi præsidiemøde hvor vi bl.a., talte evaluering af Jubilarstævnet, evt. gave til H.M.
Dronningens 50 års regeringsjubilæum den 15. januar 2022.
DGHF økonomi og budget for 2022. Under mødet kom vores nye Regimentschef Oberst Jørn Christensen og
hilste på, og fortalte lidt om Regimentet pt.
Fredag den 26. november havde vi vores årlige bankospil og julehygge, vi startede med spisning en
julebuffet med risalamande til dessert og mandelgave, derefter afholdtes bankospillet og aftenen sluttede
med kaffe og småkager og hyggeligt samvær, inden alle til slut ønskede hinanden en god jul.
Foreningen sender telegram til dem der har sponseret en gave til bankospillet, som tak for gaven og ønsket
om en god jul.
Men lige inden jul som vi troede at cornaen var aftaget noget vendte den tilbage og spolerede mange
sammenkomster og arrangementer i jule og nytåret, bl.a. blev nytårskuren hos H.M. Dronningen aflyst og
ligeså blev paraden i forbindelse med Hendes 50 års Regeringsjubilæum den 15. januar 2022, også aflyst.
Den 10. februar 2022, var jeg til præsidiemøde hvor vi bl.a. gennemgik dagsorden for DGHFrepræsentantskabsmøde der afholdes af Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland, søndag den 29. maj
2022, på Thorsvang Samlermuseum i Stege.
Da H.M. Dronningens regeringsjubilæum skal afholdes midt i september, må vi flytte vores Jubilarstævne til
lørdag den 27. august.
Som noget nyt har Gardehusarforeningen Nordvestsjælland oprettet et CVR nr.
Bankospillet afholdes i år fredag den 25. november 2022.
Foreningen sender telegram til Husarerne når de har rund fødselsdag.
Sommerudflugten er endnu ikke helt planlagt, men vi arbejder på at besøge Holmegaard Glasværk og
Gardehusarregimentets Veteran Panser og Køretøjsforening i Næstved.
Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb og tak for øl, kaffe og kage til
bestyrelsesmøderne.
Og tak til jer alle for den gode stemning der altid er når vi er sammen.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Derefter fik kassereren Erik Jensen, ordet, han gennemgik det reviderede regnskab, der havde et overskud
på 3.486,00 kr.
Beretning og regnskab blev begge godkendt med applaus.
Under punkt 7. var der genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Kjeld Hansen og Søren Anton Christensen, der
var også genvalg til revisor Ove Holst.
Under eventuelt overrakte formanden 60 års tegn til Flemming Helgogaard, og 25 års tegn til Søren Anton
Christensen og John P. Christensen.
Derefter gav formanden ordet til Seniorsergent Mads Langgaard Mørkedal, fra Veterancentret i Ringsted.
Han gav os en god orientering om hvad de kan tilbyde Veteranerne, og fra han selv havde været udsendt til
Afganistand, indtil flere gange.
Aftenen sluttede med kaffe og småkager, og hyggeligt samvær inden formanden Erik Jensen sluttede af med
at give Mads Langgaard Mørkedal, en vingave som tak for et godt foredrag.

