Generalforsamling mandag den 2. marts 2020 kl. 18.30
Skydeselskabets selskabslokaler Stengade 46, 3000 Helsingør
Dagsorden:
Mødet indledes med præsentation af foreningens nye fane. Den indvies ved at tidligere formænd Tage Christensen,
Jørgen Skov og nuværende formand Lars Larsson slår hver et søm i fanen.
1.

Valg af dirigent.
Jørgen Svaneberg er valgt.

2.

Bestyrelsens beretning.
Nu er vi 129 medlemmer.
Div arrangementer. (forsvarets dag, fugleskydning, skydning, parader, Julefrokost.)
Formandsmøde: faldende medlemstal, DG prøver at lave ungdomsklynger, hvor de unge er de første 10
år i en lille forening inden de indsluses i GD foreninger, hvis der kommer nye, får de en gd nål og ny
plakat.
Gardermarch: Frederiksborg Garderforening anmoder om hjælp til poster mm.
Ny kasserer Tommy Aaboe har fået lavet PBS betaling. En stor tak, for hjælpen.
Gerne tilmeld jer PBS, da det letter gangen til betaling, Tommy kan sende link via mail.

3.

Regnskabet.
Udgifter til GD 2/3 går til præsidiet til garderbladet, ca. 100,000 kr. går til administration og trykning og
fosendelse af Garderbladet. Derfor betaler vi så meget dertil.
Ny fane, bestyrelsen fik et godt tilbud og bestyrelsen slog til, da der var sparet godt op.
Decembers betaling kom forkert ind, men det kom ind i januar.
Udgifter til cvr. PBS. Mm.

4.

Indkomne forslag.
Ingen forslag.

5.

Valg af formand Lars Larsson (modtager genvalg )
Genvalg af Lars Larsson

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Efter tur afgår Tommy Aaboe, Jørgen Kryger og Niklas Kloster Larsson, der alle modtager genvalg
Alle er Genvalgt

7.

Valg af suppleanter: Bo Nielsen og Hans Jørgen Flygaard.
Valgt som suppleanter

8.

Valg af revisor: Erik Bak
Genvalgt

9.

Eventuelt.
Formand, Lars Kongsted fortalte lidt om vores nye fane:
Det der har været formålet er at der blev lavet en tro kopi af den oprindelige fane. Den nye er ikke lavet
af natursilke, men af satinsilke med håndsyet bånd.
Broderiet er lavet med 350 og 5000 sting, der er ikke brugt guldtråd, da ”metal” guldtråd godt kan
ødelægge fanen når den rulles sammen.
Toppen er der et GD LOGO.
(FINN) De gamle faneplader er kommet med på fanen, men det er en renovering af den gamle fane.
(Karsten) En reklame for Livgardens Museum, med opfordring til at besøge det.
Jørgen Skov, hvordan skulle bestyrelsen blive, der var lidt tvivl om hvordan det skulle foregå.
Jørgen har overtaget rollen efter Tommy og han gør det nu igen, en stor tak for at påtage dig opgaven.

10. Uddeling af årstegn:
50 år John Reimund Andersen
40 år Tom Søren Willadsen, Hans Jørgen Jørgensen, Thomas Dyg Jensen og Carlo Skov
25 år Rasmus Kilde Nielsen, Claus Meinke, Martin Sander Jacobsen og Jesper Schneider
10 år Mogens Kurt Andreasen og Stephan Opager Jensen

Referent Niklas Larsson 02/03-2020.

