
Generalforsamling og 100 års dag lørdag den 24. februar 2018. 
. 
1. Valg af dirigent .Jan Laxholm valgt. Jan læste op fra foreningens gamle love 
(Ændring fra at kun kvinder må komme hvis de er ledsaget af mænd.) 
2. Bestyrelsens beretning. 
Garderkammerater vi har mistet: SEP 59 Peter Rütt og SEP 59 Lennart Svane. 
Dags dato er vi 128 medlemmer. 
Arrangementer: Øl smagning, Repræsentantskabsmøde, Forsvarets dag, 
Fugleskydning, Andespil, Bowling, Skydning, samt diverse paraderved Livgarden. 
Kommende arrangementer: Repræsentantskabsmøde, Fugleskydning, Forsvarets dag, 
Gardermarch og Andespil. Der opfordres til at støtte op omkring Gardermarch, da det 
også støtter vores veteraner. 
Spørgsmål: 
Jørgen Krüger, Fugleskydning, bliver det samme sted? måske vil skyde brødrene købe 
banen. 
Gunner Birnum, vi har tre faner! 
Tage fortalte om hvem der har doneret den første fane: En dame komite, svaret blev 
uddybet ved frokosten.  
Vestergaard: Fugleskydning utrolig hyggeligt, evt en frokost i stedet. (Vi tager det op på 
næste bestyrelses møde) 
Ib Vestergaard: Hvorfor må damerne ikke være med til generalforsamlingen? (Der må 
gerne være damer med, der står ikke at de ikke må) 
John: er der nogle der slår et slag for garderkortet, så det kan bruges i Helsingør. 
Bo Jespersen: hvorfor er Vingsted ikke nævnt? Det er desværre en fejl vi har glemt. Bo 
informere. 
3. Regnskab: Mogens Gundersen, gennemgik regnskaberne, som var uddelt og som 
blev vist på storskærm. Regnskabet blev godkendt. 
4. Indkommende forslag, Der var ikke kommet forslag. 
5. valg af formand, Der klappes og Lars L fortsætter som formand. 
6. valg af bestyrelsesmedlemmer: Niklas L, Tommy og Jørgen Krüger modtog 
genvalg. 
7. suppleanter: Jan Laxholm og Hans Jørgen 
8. Valg af revisor: Erik Bak modtog genvalg. 
9. Eventuelt. 
Søren, hvis der er kvindelige gardere skal de sende billeder ind anmodning. 
Svaneberg, Bestyrelse bør se på vores love, så vi får åbnet for kvinder. 
Palle Vestergaard, vi mangler lidt skrivelse i garderbladet, (Svar vi har ikke flere tagen 
at kunne angive i garderbladet.) der er et loft. 
Bo Nielsen: Ny fanekonto, hvornår er den oprettet, hvad gøres der for at vi får 
indsamlinger mm. 
(Svar alle er frivillige til at indbetale, er der sat bm medlem, til at ansøge fonde for 
tilskud.) 
Hans Jørgen, hvad koster en ny fane i silke? (Svar: Ca. 30 - 40.000 kr. alt efter kvalitet) 
Lars L fortæller en sjov historie: Der er en, der ringer på hans dør der hjemme, han 
overakte en garderfigur med en hvidvin i, det var ham der har designet 
Fredensborggarderen, der kom for at lykkeønske foreningen. 
10. uddeling af årstegn. 
50 år, Erik Bak, Poul Erik Frits Steffensen, Palle Westergaard. 
40 års, Tommy Aaboe, Bo Nielsen, 



10 års, Jens Erik Dam. 
De Danske gardeforeningers hæderstegn, 
Tommy Aaboe og Jørgen Krüger. 
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