
                                                                                                                                                                                                             

1. 

Nordfyns Garderforening 

Referat ordinær generalforsamling fredag den 15. marts 2019. 

Med 22 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 garderkammerat. Nov. 54 Leo M. 

Hardon.  Ære være hans minde. 

Der har ikke været afholdt sommertur, da det ikke lykkedes at få en aftale med det sted, som 

bestyrelsen havde udtænkt, håber det kan lade sig gøre denne sommer. Er der medlemmer som 

har turforslag, er man meget velkommen til at henvende sig til Renè. Der vil evt. blive arrangeret 

et interessant foredrag for hele Region lV (Fyn).    

René og Jørgen deltog i formandsmødet på Fyn den 14. marts. 

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

godt samarbejde. Fanen har været luftet en del, og heldigvis ikke til så mange begravelser, men til 

HM Dronningens besøg i Svendborg, og til HKH Kronprinsens 50 års fødselsdag og 5. september. 

En del af bestyrelsen deltog i Repræsentantskabsmødet i Randers.  

Til Inge i køkkenet var der 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. 109 medlemmer. 

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

Garderbladet. 

 

 

 

 



2. 

På valg til bestyrelsen var Renè Rasmussen, Benny Ohlsen og Jørgen Rasmussen, som alle blev 

genvalgt. Knud E. Andersen blev genvalgt som suppleant.  

Mikkel Haugsted Hansen og Thomas Nielsen blev genvalgt som bilagskontrollanter.   

Renè aflagde skydeudvalgets beretning, med ros til skytterne for gode resultater, og en tak til dem 

som trofast møder op til skydningerne. Nordfyns Garderforening afholdt regionsskydningen, med 

et pænt deltagerantal, også fra vores forening. Det vil være prisværdigt, om vi også kunne stille 

med det antal skytter fra os, når det er andre foreninger der arrangerer. Vi vandt pokal for flest 

deltagende skytter, og for bedste seniorskytte uden for hold, og bedste seniorskytte af alle. Kom 

nu med til Vestfyns cup ! Renè takkede udvalget, skytterne og hjælpere i køkkenet 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 er 

21-29 skytter, og 35-40 når damerne er med. Skydningerne opstarter igen til oktober. 

Skydeudvalget er uændret. 

Der afholdes pt. Ikke bowlingaftener, da centeret er brændt. Niels Thor Rasmussen gav tilsagn om 

at stå for bowling på et lidt lavere niveau, når banerne er klar igen. Det er det sociale samvær der 

er det primære.  

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

Under eventuelt orienterede Renè om hans arbejde i Præsidiet. Der er medlemstilbagegang, så 

hvis der ikke bliver gjort en indsats, vil foreningerne inden for en årrække gradvist opløses. Derfor 

igangsættes ungeinitiativet med årgangsklynger fra april 2019 i en 3 års prøveperiode.                                      

Derefter var der overrækkelse af hæderstegn. 10 årstegn til august 08 Jacob Nielsen. 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 


