
Referat ordinær generalforsamling GHF Frederikssund 2018 

Afholdt i Soldaterstuen på Pedersholm, torsdag den 15.marts 2018 

Referent: Casper Kløve Jensen. 

1. Valg af dirigent: 

Til dirigent valgtes Knud Fischer, det takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen 
var modtaget den 22.februar, og da vedtægterne foreskrev indvarsling senest to uger før 
ordinær generalforsamling, var generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
 

2. Valg af stemmetællere: 

Til stemmetæller valgte generalforsamlingen at udpege Kaj Klysner og Erik Madsen. 
 

3. Valg af referent: 

Til referent valgtes Casper Kløve Jensen. 
 

4. Formandens beretning: 

Formandens beretning findes i et separat dokument. 

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse: 

Kai Illemann fremlagde regnskabet for 2017.  
 
Indtægter via kontingenter og arrangementer ved generalforsamling og julebanko på i alt 
6.392,00 kroner. 
 
Udgifter til kontorartikler, gaver, møder og historisk foreninger var på 2.422,50 kroner. 
 
Foreningen havde et samlet overskud i 2017 på 3.969,50 kroner. 
 
Foreningens økonomiske beholdning var den 1.januar 2017 på 17.444,94 kroner og ved 
udgangen af det forgange år pr var beholdningen på 21.444,44 kroner. 
 
Foreningens økonomi skal bruges til betaling af udgifterne ved foreningens 100 års 
fødselsdag og værtsskab for Danske Gardehusarforeningers repræsentantskabsmøde i 
2019. Prisen for Repræsentantskabsmødet skal beregnes på bestyrelsesmøderne. 100 års 
fødselsdagen er allerede datosat til afholdelse den 22.februar 2019 på Kalvøen i 
Frederikssund.  
 
Medlemstallet pr. 31.december 2017 var på 49 medlemmer.  Pr 31.december 2017 var der 
medlemmer i foreningen, 2 medlemmer har meldt sig ud og foreningen havde fået 7 nye 
medlemmer, to medlemmer er afgået ved døden, den ene er død i oktober måned 2017. 



Regnskabet blev efterfølgende godkendt. 
 

6. Behandling af indkomne forslag: 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

7. Valg af formand: 

Kristian Klysner blev genvalgt som formand. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Knud Nørhave og Casper Kløve Jensen blev genvalgt. 

 

9. Valg af bestyrelsessuppleanter: 

Mikkel Strib blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. 

 

10. Valg af revisorer: 

Erik Frandsen blev genvalgt som revisor. 

 

11. Valg af fanebærer: 

Knud Nørhave blev genvalgt som fanebærer. 

 

12. Uddeling af emblemer og årstegn: 

Aksel Hansen havde meldt afbud på grund af sygdom, Poul Frederiksen var død, Holger 

Andersen fik overrakt 60 års medlemstegn. 

 

13. Eventuelt: 

Der var et spørgsmål under eventuelt. 

 

Hvor mange år skal der gå, før man får 60 års tegn? Det bliver uddelt gældende fra den 

dato, hvor man er indmeldt i Danske Gardehusarforeninger.  

 

Herefter kunne dirigenten takke forsamlingen for god ro og orden og erklære 

generalforsamlingen for afsluttet. 

 


