Mødetitel:

Generalforsamling – sammenlægning af foreninger

Dato/Tid:

12-04-2022 kl. 18.00

Sted:
Referent:

Helsingør golfklub
Niklas Kloster Larsson

Dagsorden
Pkt.

Emne

Ejer

Valg af dirigent
Bestyrelsen anbefaler Jørgen Svaneberg

Lars L

Godkendt Jørgen beretter at dagsorden og
indkaldelse er sendt ud i korrekt tid og vi kan
fortsætte, denne generalforsamling.
Bestyrelsens beretning
Lars L. fremlægger
Dagsdato har vi 105 medlemmer,
Bestyrelsen har efter sidste generalforsamling,
hvor den fik opbakning af et stort flertal af de
fremmødte medlemmer til at gå videre i
processen om at arbejde for en sammenlægning
af de 3 Nordsjællandske garderforeninger som
kræver en vedtægts ændring i vores vedtægter §
7 : Så længe foreningen tæller 25 medlemmer,
kan den ikke opløses går medlemstallet ned
under 25, kan opløsningen kun ske, når 4/5 af
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medlemmerne skriftligt stemmer derfor, og disse
navne indføres i en forhandlingsprotokol.
Vi har nu afholdt en skriftlig afstemning og mere
end 4/5 har stemt ja for ændringen, så vi kan nu
komme i gang med processen. Inden vi har
sammenlægningen, skal vi først stifte den nye
forening og derefter vedtage nye vedtægter
inden alt er på plads.
Jeg vil gerne tilføje at der vil være plads til lokale
aktiviteter så længe medlemmerne ønsker det og
bakker det op. I den nye bestyrelse vil der være
2-3 medlemmer fra hver forening de første 3-5
år.
Indtil en sammenlægning af de 3
garderforeninger er en realitet vil Helsingør og
omegns garderforening fungere som den hele
tiden har gjort.
Jørgen S. har der været drøftelser om navn til
kommende forening?
Lars L. ja der har været 2 forslag indtil nu, men
intet er vedtaget forslag. Eks. (De
Nordsjællandske garderforeninger) men intet er
vedtaget – note. Helsingør er den mindste
forening med 105 medlemmer hvor de andre har
mellem 200-350 pr forening.
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Jørgen Skov. Bestyrelsen var så hensynsfuld at
spørge mig om mine tanker om samlæsning,
dette var for mig en stor ting og meget
vemodigt, og jeg har haft mage tanker om dette.
Jeg mener at Bo Nielsen talte imod og
argumenterede til sidste møde og ville stille med
en ny bestyrelse for ikke at skulle sammenlægges
og køre foreningen videre med de få medlemmer
der ville være.
Jeg selv stemt for at vi kunne gå videre men,
tænker stadig at Bo har haft et stort mod og
måske at bestyrelsen, er kørt træt og nye kræfter
komme til ”med Bo og co”.
Da formanden nu i sin beretning fortæller at vi
har plus / minus 5 år mere og jeg fortryder ikke
at have stemt for, men ked af at vi skal af med
GD Helsingør- s
Lars L. jeg er helt enig og vi vil arbejde videre
med sammenlægning, ang. Formandspost har
der ikke været nogle der ville stille op til valg, de
sidst mange år, alle har haft mulighed for at blive
formand eller en del af bestyrelsen.
Bo har været i bestyrelsen et par perioder og har
været suppleant i perioden op til sidste
generalforsamling. Bo har meddelt os at han ikke
har tid til bestyrelsesarbejde.
Bo har hjulpet med Blå festarrangementerne og
har været skydeleder, det takker vi ham for.
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Palle kommer der møder og arrangementer
inden vi bliver helt sammenlagt.
Lars L. Ja der vil være arrangementer.
Jørgen Skov Jeg skrev til formanden, at jeg
ønskede vi stadig kunne mødes et hyggeligt sted
og vi Helsingør gardere holder fast.
Tommy
Kort det handler om vores arrangementer, vi har
udfordringen i bestyrelsen, der er udfordringer
med fremmøde til arrangementer, ved en
sammenlægning, vil der forhåbentligt være flere
fremmødte.
Erik T. Vi kan fastholde vores traditioner og møde
gamle kammerater og genskabe kontakter på
tværs af foreningerne, og se andre i Nordsjælland,
bestyrelsen handler i rette tid. Måske man også
møder nogle man har været indkaldt med.
Laxholm vi er visionær i vores antagelser, vi ser
frem, om 5 år hvor der måske vil være andre der
træffer en beslutning for os og der er det måske
også forsendt.
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Lars L. Ungeklynger! – de kommer først ud i
gardeforeningerne efter 10 år, fra hjemsendelse så
der kommer ikke mage friske nye medlemmer.
Klaus Jeg savner lidt at vi har venskabsgrupper /
kammeratskabsaftner, jeg ville anbefale at alle
møder op og deltager i hyggen.
Jørgen Svaneberg – efter det nye forsvarsforlig
kommer der flere soldater og derfor også kommer
der flere gardere.
Jørgen Skov Jeg er lidt skuffet og at Bo ikke
deltager i dag samt John S ikke deltager i dag og
komme ud med deres ærgrelser eller noget
positivt, da de har deres holdning og kom med
meget til sidste møde om sammenlægning.
Bo Jespersen – ang. Arrangementer, kan vi ikke
huske Vingsted i Garderbladet?
Tommy -Ang. Din melding Jørgen, Bo har meldt
sig ud og John S er ikke dukket op – han er
tilmeldt
.
Kammeratskabsaften er også i aften i skyde
klubben, dette har Bestyrelsen ikke været viden
om da vi planlagde denne generalforsamling, men
vi er desværre ikke blevet informeret om denne
dato.
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Vingsted 3 weekend i september. (BO)
Tage
1 juni ankommer Hendes Majestæt Dronningen. 1
hel dag med Gardehusar og anlægger havnen
mm.
Regnskabet
Tommy præsenterer det godkendte regnskab af
revisorerne og godkendes af de fremmødte
medlemmer på denne generalforsamling.

Spørgsmål?
Spørgsmål? Hvad har man tænkt sig, når vi skal
sammenlægges, skal det hele ind i en stor pulje
ellers deles op.
Tommy – det er ikke vedtaget endnu og der er
flere ting på tale.
Foreningens fremtid
Lars L Bestyrelsen står til genvalg klar til at
arbejde og forhandle om fremtiden i
sammenlægning
Indkommende forslag
Intet modtaget
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Valg af formad; Lars Larsson (Modtager
genvalg) Godkendt af forsamlingen og
modtager genvalget.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Efter tur afgår Tommy Aaboe, Jørgen Krüger og
Niklas Kloster Larsson (alle modtager genvalg)
Godkendt og alle modtager genvalg
Valg af suppleanter – ingen meldt.
Valg af revisor
Vi har Søren Johnsen der er på genvalg, han
stiller gerne op igen – forsamlingen godkender.
Eventuelt
Palle – vi var på Rosenborg til årgangssparrade –
Det var den værste i mandsminde, da vi stod til
paraden, blev alle skiltene fjernet og vi blev skubbet
tilbage ind i bilerne og stod dårligt. (selv de ældre
og dem i kørestole, kom dårligt til).
Derudover kan man ikke købe øl!, det er rigtig
ærgerligt at voksne mænd ikke kan købe en øl.
Som vi altid har gjort på Livgardens kasserne til
sådan et dejligt arrangement.
Laxholm bekræfter og fortæller at det er den
dårligste parade han også har deltaget i.
Hele det setup med dårlig planlægning, lyd og så at
man ikke kunne få en øl. Laxholm har skrevet til
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præsidiet og intet svar fået. Lars L/Formand skal
videre bringe dette til rette vedkommende.

Uddeling af hæderstegn
Palle Westergaard 50 årstegn
Erik Tejl Nielsen 25 årstegn
Erling og Otto (Foreningstegn)
Gunanr B – er blevet 75 år Lars L. sender altid på
mærkedage.
Modtager et brev/Lykønskningskort og en flaske
Portvin
Vores dirigent modtager en flaske Portvin
Vores revisor modtager en flaske portvin
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