
                                                                                                                                                                                                             

1. 

Nordfyns Garderforening 

Referat ordinær generalforsamling fredag den 16. marts 2018. 

Med 24 deltagere i Særslev skytteforenings lokaler. 

Formanden bød velkommen, og foreslog på bestyrelsens vegne marts-58 Hans Kristian Grøn som 

dirigent. 

Hans Kristian blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. § 9 i 

vedtægterne. Herefter fik Renè Rasmussen ordet for formandens beretning. 

Renè bad forsamlingen rejse sig for at mindes vores afdøde garderkammerater. Herunder H.K.H. 

Prins Henrik, protektor for Danske Garderforeninger i Udlandet og fra vores forening feb. 78 

Roberto Lars Pedersen, maj. 48 Niels W. Jørgensen og nov. 45 Niels P. Pedersen.  Ære være deres 

minde. 

Der blev ikke holdt sommertur i det forgangne år. Foreningen og bestyrelsen har koncentreret sig 

om værtskabet for De Danske Garderforeningers Repræsentantskabsmøde i Bogense den 19.-21. 

maj. Arrangementet forløb planmæssigt med støtte fra og tak til foreningens medlemmer, lokale 

foreninger og forretningsdrivende m.v. Et udfordrende arbejde fra alle sider, men arbejdet værd. 

René nævnte: Fantastisk med de mange deltagere med faner, besøg fra Vest Canada og Australien, 

Livgardens Musikkorps og fire Tambourer som en væsentlig del af festligholdelsen, samt Nordfyns 

Kommune med borgmesteren i spidsen m.v. Foreningen har efterfølgende fået mange rosende 

tilkendegivelser vedr. arrangementet, tak for det. René udtrykte stolthed over sammenholdet i 

Nordfyns Garderforening. Bestyrelsen har overvejelser om kommende arrangementer i løbet af 

sommeren, men er der nogen som har forslag er der ytringsfrihed. 

René henledte opmærksomheden på foreningens hjemmeside og Facebook.   

René og Benny deltog i formandsmødet på Fyn den 8. marts. Her blev René valgt til Vicepræsident 

for Region IV. Dirigenten bad forsamlingen rejse sig for at ønske tillykke. 

Renè takkede skytter, bowlere, fanebærere og medlemmer for deres støtte, samt bestyrelsen for 

godt samarbejde. Herunder blev nævnt, at fanevagten bliver meget påskønnet ved begravelser og 

bisættelser. 

Til Inge i køkkenet var der igen – igen! en særlig tak for hendes altid store hjælp. 

Formandens beretning blev godkendt. 

Herefter fik kasserer Benny Ohlsen ordet for fremlæggelse af regnskabet, som blev oplæst. 

Regnskabet blev godkendt.  

Fastsættelse af kontingent uændret kr. 300,- blev godkendt. Der er pt. 112 medlemmer. 



 

2. 

Indbetaling kan ske på kontonummeret som står dels på hjemmesiden og under Nordfyn i 

Garderbladet. 

På valg til bestyrelsen var Flemming Nielsen og Hugo Jensen som blev genvalgt. Bestyrelsen 

foreslog Jacob Nielsen til nyt medlem af bestyrelsen, Jacob blev valgt. Den samlede bestyrelse 

består herefter af 6 medlemmer. Knud E. Andersen blev valgt som suppleant.  

Mikkel Haugsted Hansen og Thomas Nielsen blev genvalgt som revisorer.  

Renè aflagde skydeudvalgets beretning, med ros til skytterne for gode resultater. Der blev skudt 

21 skydninger til landsskydningen. Nordfyns Garderforening var repræsenteret i Vingsted og til 

regionsskydning i Bullerup.  Renè takkede udvalget, skytterne og hjælpere for godt samarbejde. 

Der lød også en tak til Særslev Skytteforening for at stille hjælp og lokaler til rådighed for vores 

forening. Det er populært at invitere damerne med til nogle udvalgte skydninger, der var 38 

deltagere i februar. Forsamlingen besluttede at påbegynde skydningen til Oktober. 

Skydeudvalget er uændret. 

Til bowlingarrangør  havde Heine Buhl givet tilsagn om valg, og blev valgt. Heine var ikke tilstede. 

Forsamlingen gav udtryk for, at bowlingen fungerer godt, og der blev afholdt en hyggelig 

afsluttende spisning i bowlinghallens cafeteria. Det er svært at tiltrække nye bowlere, og pt. er det 

damerne, der er de stærkeste.  

Der var ikke indkommet forslag, som ønskedes behandlet på generalforsamlingen. 

Under eventuelt var der overrækkelse af hæderstegn. 25 årstegn til Sept. 92 Freddy Bech Nielsen, 

Okt. 92 Knud Erik Mathiasen, 50 årstegn til Jan. 68 Kurt H. Eriksen, 60 årstegn til Nov. 57 Niels H. 

Sørensen, Jan. 58 Arne Knudsen. Jan. 68 Kurt H. Larsen var ikke tilstede, og vil få sit 25 årstegn 

udleveret ved en senere lejlighed. Maj. 47 Niels P. Pedersen skulle have haft sit 70 årstegn, men er 

afgået ved døden, og blev begravet på sin fødselsdag 95 år gammel, og med foreningens fane som 

ledsager. Til foreningens gode skytter var der flotte præmier og sølvplader. Renè ønskede hver 

enkelt tillykke. 

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og Renè takkede Hans Kristian for 

godt ordstyrerskab.  Der blev budt på koldt bord med lune retter, som indledtes med et nifoldigt 

leve og en skål for H.M. Dronningen. 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig uden ændringer. 

 

Maj-70 Jørgen Rasmussen 


