Referat.
Generalforsamling,
Gardehusarforeningen for Næstved & Omegn.
Torsdag 27. februar 2020, klokken 18:00, Brandelev Forsamlingshus.
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. Kasserer for 2 år
b. Best. medlem for 2 år
c. Best. medlem for 2 år
d. 2 Best. suppleanter for 1 år
e. Bilagskontrollant for 2 år
f. Supl. for bilagskontrollant for 1 år
7. Eventuelt, herunder uddeling af hæderstegn og årstegn

Inden middagen mødtes de 20 deltagere til en forfriskning i krostuen.
Klokken 18:00 bød formanden, Freddy Rasmussen velkommen til middagen.
Værten i Brandelev havde frembragt nogle uovertrufne gule ærter med diverse tilbehør.
Som afslutning var der pandekager med is og syltetøj, dertil solbærrom.
Efter middagen bød formanden velkommen til generalforsamlingen.
Estandarten blev afdækket.
Ad. 1
OL Per Høegh-Guldberg blev valgt til dirigent.
Dirigenten meddelte at indkaldelsen til generalforsamlingen havde været rettidigt i
”Gardehusaren” 2019, så tidsfristen overholdt.

Ad 2.
Preben Snedgaard & Ole Schou blev valgt til stemmetællere.
Dirigenten gav ordet til formanden for fremlæggelse af beretning.
Ad 3.
Formanden startede med at mindes de Husarer der i årets løb var gået til Ryes brigade:
GH ”Fuglsang” Jørgen Ploug Jørgensen
GH ”Præstø” Ingolf Kvitting
GH ”Als” Erik Rubek Hansen
GH ”Ebeltoft” Ib Skourup Larsen
Æret være deres minde.
I det forløbne år er der afholdt 3 bestyrelsesmøder.
Medlemstallet i Gardehusarforeningen for Næstved & Omegn viste en lille nedgang, så det nu
er 150. (5 mangler at indbetale kontingent)
Af aktiviteter siden sidste generalforsamling kan nævnes:
4. Maj deltog foreningen med Estandart ved mindehøjtidelighed for Anders Lassen, på
Holmegaard gods.
Repræsentantskabsmødet blev arrangeret og afholdt af GHF Frederikssund hvor mødet blev
holdt i Kignæshallen, Jægerspris.
Skovturen var i 2019 blevet til ”Husartur”. Turen gik til KBH hvor der var rundvisning på
Krigsmuset og kanalrundfart for til slut at spise frokost på Old Irish Pub på Vesterbrogade. En
oplevelse ud over det sædvanlige, da der blev vist Liverpool fodbold på storskærm, overværet
af 200 Liverpool fan!!
Arrangementet 29. August ved mindestenen på Gardehusarkasernen, Østre låge / gangene
på kasernen lagde foreningen blomster. Efter arrangementet blev deltagerne budt på et glas
øl på Konge bryg. Det skulle herefter være en tradition ifølge indehaveren.
På flagdagen 5. september deltog foreningen med Estandart. Arrangementet sluttede i ”Ny
ridehus” Grønnegade Kaserne.
Jubilarstævnet blev afholdt 14.september i Slagelse. Sædvanen tro var der rideopvisning,
parade, fotografering og udstilling af materiel. Stævnet afsluttedes med frokost for de ca. 250
deltagende. Stævnet var tilrettelagt i samarbejde med ”Danske veteraner”. Under frokosten
blev Johannes Krarup (102 år) tildelt Oberstens mønt.
Regimentets fødselsdag, 17. november blev markeret med parade og overrækkelse af
guldmanchetknapper fra ”Danske Gardehusarforeninger”. Dagen sluttede med præsidiemøde.
Foreningen har desuden deltaget i:

Gardehusarforeningen Frederikssund 100 års stiftelsesfest.
Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde. Ligeledes var der tak til Preben
Knorrenborg for at være webmaster på foreningens hjemmeside.
Formanden berettede at der havde været en rokade i bestyrelsen, Hans Thorsen havde byttet
plads med Günter Martens.
Beretningen blev godkendt med klapsalver.
Ad 4.
Kasseren, Günter Martens, fremlagde det reviderede regnskab, der udviste et underskud på
3.207,27 DNKR.
Foreningens beholdning er på 30.523,80DNKR.
Regnskabet var kontrolleret af de to bilagskontrollanter.
Regnskabet blev godkendt.
Ad.5.
Ingen indkomne forslag.
Ad 6.
På valg var:
Kasserer for 2 år, Günter Martens, genvalg.
Best. medlem for 2 år. Ole Schou, 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 om ny ”Husartur” til stutteri Ask, 5390 Martofte og besøg på Egeskov
Gods. Denne tur er den 28. juni og der vil afgå bus fra Vordingborg og Næstved. Prisen for
deltagelse vil være 400,00 DNKR.
OL / dirigent Per Høegh-Guldberg hyldede Freddy Rasmussen for det store arbejde han
udførte for GHF Næstved og De Danske Gardehusarforeninger.
Det blev meddelt at følgende skulle have hæderstegn og årstegn.
65 års tegn:
GH ”Lejre” Johannes Christoffersen

60 års tegn:
GH ”Marvede” Frits Ove Pedersen
GH ”Nored” Kjeld Frederiksen
25 års tegn:
GH ”Terslev” Finn Glise
E.E.T. Kristensen
Morten Fløe Henriksen
OL Per Høegh-Guldberg uddelte tegn til de fremmødte.
Hans Thorsen fik overrakt et sæt manchetknapper,
Finn Schmøde er udpeget til Estandartfører sammen med Hans Thorsen.
Dirigenten afsluttede med tak for god ro og orden.
Estandarden blev tildækket.
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