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Fredag den 17. marts 2017, afholdtes den ordinære generalforsamling med 24 deltagere. 
Aftenen startede med at Estandarten der lige har fået ny fanedug blev ført ind, så nu er 
den flot igen, herefter bød formanden Erik Jensen velkommen, og med en særlig velkomst 
til vores nye Regimentschef Oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen. 
 
Derefter var der spisning, vi fik en dejlig Oksetyksteg med diverse tilbehør til. Vi ændrede 
lidt i aftenens program, idet Regimentschefen skulle til Paris tidligt næste morgen, så i 
stedet for at holde generalforsamling nu, gav Erik Jensen ordet til Regimentschefen, der 
holdt et godt foredrag fra han startede som rekrut  i 1984 ved Gardehusarregimentet i 
Næstved og frem til i dag som Chef for Gardehusarregimentet i Slagelse, det var 
spændende at høre om alle de steder han havde været og havde deltaget i. Derefter var 
der kaffe og småkager 
 
Generalforsamlingens første punkt var valg af dirigent, det blev Søren Christensen, og da 
han havde konstateret at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, gav han ordet til 
formanden Erik Jensen, der aflagde beretning for året 2016, hvor han bl.a. omtalte DGHF 
Repræsentantskabsmøde i Næstved. Den 31. august deltog Erik Jensen i 
afskedsreception for Regimentschef Oberst Tommy Paulsen, det var en pæn og festlig 
afslutning for en afholdt Regimentschef, at være med til. 
 
Fanebærer Kjeld Hansen og Erik Jensen havde også deltaget i Dronningemodtagelse på 
Kongsøre Flådestation den 5. september, det var en flot modtagelse af H.M. Dronningen. 
Jubilarstævnet den 17. september deltog vi som altid i, og tirsdag den 20. september 
havde vi en dejlig sommerudflugt med 22 deltagere til København, hvor vi besøgte de 
Kongelige Stalde hvor Major Per Thuesen gav os en fantastisk orientering og rundvisning, 
derefter spiste vi frokost på Cafe Katz, vejret var fint så vi sad udenfor og spiste. Derefter 
gik vi tilbage til Christiansborg Slot hvor vi så det Kongelige Festkøkken, det var nogle 
flotte kobberting. Til slut tog vi en kanalrundfart og så noget af København fra vandet, det 
var en dejlig sejltur og vejret var jo fint. Efter sejlturen gik vi tilbage til Hovedbanegården 
hvor der lige var tid til lidt at drikke som afslutning på en god dag, inden vi tog hjem. Den 
25. november havde vi det årlige bankospil og spisning, det var som altid en hyggelig 
aften. På præsidiemødet den 10. februar 2017, blev det besluttet at Bladet Gardehusaren 
skal trygges et nyt sted det giver en besparelse på ca. 8,00 kr. pr. blad for DGHF. 
Da Erik Jensen også varetager kasserer arbejdet fremlagde han regnskabet. Beretning og 
regnskab blev godkendt uden nogen indsigelser. Derefter blev Erik Jensen genvalgt som 
formand og kasserer, 
 
Vagn Andersen blev genvalgt til bestyrelsen og der var også genvalg til Hermod Hansen, 
som suppleant, Poul Nautrup som revisor og Kjeld Hansen som fanebærer. Under 
eventuelt overrakte formanden foreningstegnet til Knud Helmer Sørensen og bød ham 
velkommen som nyt medlem. 
 
Inden Estandarten blev ført ud, takkede formanden Erik Jensen alle for en god aften 

  

 


