
Referat bestyrelsesmøde 26.august 2019  
Afbud: Kaj Klysner, Knud Nørhave 

Referat: Casper Kløve Jensen 

 

1. Dagsorden: 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat: 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Formanden har ordet: 

Deltagelse i 4.maj arrangement på Sydkajen i Frederikssund. 

Sommerudflugt og Repræsentantskabsmøde behandles under særskilt punkter på dagsordenen. 

Deltagelse i bisættelse af tidligere formand Erik Frandsen. Formanden, Knud og Kai deltog i 

bisættelsen. Freddy Rasmussen har tilskrevet Kristian Klysner om Kirsten Frandsen ønsker at 

modtage Gardehusaren fremover. Beslutningen blev truffet, at Kirsten skal modtage, da Erik 

Frandsen var æresmedlem af GHF Frederikssund. 

Formanden har modtaget invitation vedrørende Forsvarets Dag den 21.september på Kronborg, 

deltager ikke. 

Formanden har deltaget i Præsidiemødet, og er blevet medlem af et lille udvalg, der skal tage sig 

af hvervningen blandt de værnepligtige.  

 

4. Kassereren har ordet: 

Foreningen har fået to nye medlem. Det ene medlem er lige fyldt 80 år, det andet medlem er en 

nyligt hjemsendt ung kvinde. 

Den likvide beholdning er pr. 26.august 2019 på 7.300 kroner. 

 



5. Fødselsdage 

Oversigten for fødselsdage i 2020 er uddelt til både formanden og sekretæren.  

 

6. Repræsentantskabsmøde 26.maj 2019: 

Gode tilbagemeldinger fra deltagerne, dameturen gik godt. 

Næste repræsentantskabsmøde finder sted 17.maj i Maribo. 

 

7. DGHF sommertur til København 12.maj 2019: 

Arrangementet var vellykket, dog er der nogle forbehold til forbedringer: Gåturen var for lang, 

samt at bespisningen ikke skal foregå på en pub med storskærmsarrangement. 

Der er en ny tur under planlægning til næste år. Tidspunkt og sted er ukendt. 

 

8. Kommende arrangementer: 

5.september: Kristian deltager i flagarrangementet på Frederikssund kommune og i 

Jyllinge kirke. 

GHR Jubilarstævne: Kristian, Kai Illemann og Casper deltager.  

Kai er fanebærer.  

Casper fotografering 

Julebanko:  Julebanko planlægges til afholdelse den 22.november 2019. Lokalet er 

booket, og datoen annonceres i Gardehusaren.  

Bowling:  GHF Frederiksborg sætter selv annonce i Gardehusaren.  

9. Bordet rundt 

Kai Illemann efterlyste en status på fælles arrangement med GHF Frederiksborg. 

Casper påtænker at tage til København og deltage i Mød Forsvaret på Ofelia Plads i København 

den 7.september. 

Kristian forespurgte om en omtale af Erik Frandsens dødfald i førstkommende nummer af 

Gardehusaren. Bestyrelsen nikkede ja, og Kristian udfærdiger en artikel til godkendelse på mail. 



10. Næste møde i bestyrelsen 

Næste bestyrelsesmøde er den 11.november 2019 klokken 19:00 

 

Kaffe og kage: Kristian Klysner. 

 


