
1 
 

 

  1913 - 2013 

 

 

Generalforsamling 2016 
 

Stevns Garderforening afviklede fredag den 1. april 2016 kl. 1800 generalforsamling på Traktørstedet Højeruplund i 

Højerup. Der var fremmødt 37 gamle gardere. Formanden NOV-67, Søren Sørensen bød velkommen og fanen blev 

ført ind af fanebærer FEB 69, Preben Rasmussen. Generalforsamlingen rejste sig til ære for Dronningen og formanden 

udtalte et; Gud Bevare Dronningen.   

 

Pkt. 1: Valg af dirigent:  

 

FEB 69, Preben Rasmussen foreslået og valgt. Generalforsamlingen blev konstateret for lovligt indvarslet med mindst 

14 dages varsel. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig. Stemmetæller: JAN 62, Ib Lykke Pedersen. 

Referent: NOV 78, Lars Juel Clement. 

 

Pkt. 2: Beretning om foreningens virke v/formanden:  

 

Generalforsamlingen rejste sig og mindedes 388-MAJ 52, Agner Larsen og 614-MAJ 46, Helge Willumsen, der gik til 

Rye´s Brigader i afvigte år. Begge var trofaste medlemmer og tro mod garderbevægelsen.  

 

Vi har deltaget i de traditionelle begivenheder sammen med de øvrige soldaterforeninger på Stevns i 2015: HJV-Stevns 

markerede mandag den 4. maj 70-året for Danmarks befrielse med 3 kransenedlæggelser. Den første 

kransenedlæggelse var på Korsnæbsvej i Rødvig ud for Korsnæbsgården ved mindestenen for modstandsmand Poul 

Emil Rosenstand Jacobsen. John Outzen fra HJV fortalte om den tragiske hændelse, der var baggrunden for 

mindestenen. Herefter afgang til Gjorslev Bøgeskov, hvor godsejer Peter Henrik Tesdorpf talte ved mindestenen. Han 

nævnte bl.a. de mange jøder der kom til Gjorslev Gods og til Bøgeskoven, hvor de blev gemt alle mulige steder bl.a. i 

Edvard Tesdorpfs badehus, indtil de kunne sejles over til Sverige. Der blev afslutningsvis blæst ”Last Post” på jagthorn. 

Senere til Højeruplund/Mindelunden, hvor borgmester Mogens Haugård Nielsen talte ved mindestenen.  Dagen og 

aftenen afsluttedes på HJV-gården i Store Heddinge. HJV-Stevns lægger stor vægt på at fastholde den smukke 

tradition, der er skabt omkring højtideligholdelsen af 4. maj.  

 

29. – 31. maj deltog formanden i repræsentantskabsmødet i Viborg. 

 

Den 13. juni var der igen kaldt til fugleskydning i Stevns Garderforening på Humlemosegård i Lyderslev.  28 gamle 

gardere var fremmødt i flot solskin til fugleskydningen.  Fuglekonge blev SEP 64, Keld Andreassen ved nedskydningen 

af Brystpladen v/ DEC 00, Lars Kragh Jacobsen. Tak til præmiesponsorer, tak for fremmøde og stor tak for jeres støtte 

for køb af skydekort. Det er et væsentligt bidrag til foreningens økonomi. 2016´s fugleskydning bliver lørdag den 11. 

juni ligeledes på Humlemosegård i Lyderslev. 

 

De Danske Forsvarsbrødre på Stevns inviterede traditionen tro, de forsvarsrelaterede organisationer og foreninger med 

fane den 15. juni til fanekommando ved den årlige kransenedlæggelse ved mindestenen i Nørregade i Store Heddinge 

ved Brandstationen. Monumentet er rejst til minde om Stevnsboernes deltagelse i de sønderjyske krige 1848 – 1850 

og 1864. Mindestenen blev rejst i september måned 1934 og dengang under overværelse af ca. 500 mennesker og 4 

veteraner blev kørt i hestelandauer til stenen. Værd at bemærke er det, at stenen er finansieret af Forsvarsbrødrene, 

Marineforeningen og Stevns garderforening. Efter ceremonien blev der serveret biksemad, og som vanlig fortalte Pehr 

Holm Nielsen, Forsvarsbrødrene om de sønderjyske krige.  

Formand:  

415-NOV-67, Søren Sørensen,  

Bøgevænget 8, 4672 Klippinge,  

tlf. 5656 1400 / 4040 8400.  

Mail: soeren@stevnsgarderforening.dk  

Næstformand & Fanebærer: 

 FEB-69, Preben Rasmussen,  

Humlemose, Humlemosevej 4, 4660 St. Heddinge,  

tlf. 5650 8004 / 2697 8958.  

Mail: preben@stevnsgarderforening.dk  

Kasserer & Medlemsregistrator:  

NOV-78, Hans Henrik Thyssen,  

Bakkely, Stevns Landevej 50, 4660 St. Heddinge,  

tlf. 4015 2095.  

Mail: thyssen@stevnsgarderforening.dk  

 

 

Sekretær-Hjemmeside-Medlemsregistrator 

Bestyrelsesmedlem:  

NOV-78, Lars Juel Clement,  

Elkærvej 3, Hellested, 4652 Hårlev,  

tlf.  2275 2663.  

Mail: lars@stevnsgarderforening.dk 

Skydeleder & Bestyrelsesmedlem:  

MAJ-73, Leif Larsen,  

Drosselvænget 23, 4671 Strøby, 

 tlf. 4182 0032. 

Mail: leif@stevnsgarderforening.dk 
 

www.stevnsgarderforening.dk  
Mail: lars@stevnsgarderforening.dk 

Mailadresse eller ikke tidligere oplyst, bedes   
sendt til bestyrelsen 
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5.september er den danske nationale flagdag. Stevns Kommune afholdte De Udsendtes Flagdag. Ca. 50 veteraner, 

gæster og arrangører var mødt op. Flaget blev hejst og reveillen blev blæst af godsejer Peter Henrik Tesdorpf, Gjorslev 

Gods. Der blev afholdt taler af borgmester Mogens Haugård Nielsen og distriktschef for HJV Major Ole Jørgensen. 

Desuden var der taler for veteranerne. Efter talerne afholdte sognepræst Erik Grønvall Kempfner en andagt, der sluttede 

med ”Altid frejdig når du går”. Hermed sluttede udendørsarrangementet, og kommunen bød på kaffe og rundstykker i 

Rådhusets Kantine. Derefter et foredrag ved den syriske tolk Roula Albita Nielsen, der fortalte om forholdene i Syrien. 

En dag med gode minder for veteransagen.  

 

Den 29.oktober var der (åbent for alle) foredrag på Kursuscenter Klinten i Rødvig. Foredragsholder var overinspektør 

Thomas Tram Pedersen fra Koldkrigsmuseum Stevnsfort. 55 tilhørere fik en saglig gennemgang af alle perioder i vor 

tids alvorlige trussel fra Øst. At Sjælland ikke kunne reddes kom nok bag på de fleste set i lyset af de planer Warszawa-

pagten havde klar. Flere af tilhørerne havde gjort tjeneste på Stevnsfortet. De fik nu en anden historie, der gav stof til 

eftertanke. Næste foredrag afholdes i sidste torsdag i oktober 2016.  Emne og foredragsholder er endnu ikke fastlagt. 

 

Den 11. november deltog vi med fane i en mindehøjtidelighed for afslutningen af 1. verdenskrig. Højtideligheden 

foregik ved det lille fredede kapel, der rummer kisten med soldat i US-Army Ole Frantzen Andersen. De øvrige 

soldaterforeninger deltog. Der var ligeledes besøg ved de to soldatergrave på Lyderslev Kirkegård. 

 

Den 5. marts 2016 - Formandsmøde i Region 5 i Helsingør. Noter herfra: Rekrutteringen af nye medlemmer gennem 

årgangsforeningerne intensiveres. Ligeledes ved hjemsendelsen vil en kraftig hvervekampagne blive iværksat. Om det 

er den rigtige måde, kan jeg være i tvivl om. Garderne er under gruppepres og siger ja til indmeldelse, hvorefter et stort 

antal forlader foreningerne igen. Nogle mener, at Hvervekompagniet burde målrette til gruppen omkring 40-års 

alderen. Det daglige samarbejde med vagtkompagniet fungerer fint. Det gælder også forholdet til øverste ledelse i 

Livgarden, hvor man sætter fokus på De Danske Garderforeningers deltagelse i hjemsendelsesparade, årgangsparade 

og ved andre særlige lejligheder. Der blev i den anledning mindet om chefskifteparaden den 29. april 2016, hvor 

Livgarden får ny chef. (Hans Chr. Mads Ruhbæk er udnævnt til chef pr. 1. maj 2016). 

 

Garderbladet er som sædvanlig under debat. Forsendelse sker via Postvæsenet HUS+ og fungerer fint. Indlæg i 

Garderbladet bliver ofte reduceret kraftigt, og der bliver henvist til de enkelte foreningers hjemmeside. Det er helt klart 

bladets linje, at prioritere internationalt stof frem for lokalt stof. Jeg er ikke umiddelbart enig i denne linje, da mange 

medlemmer udelukkende er medlem på grund af Garderbladet. 

 

Der blev efterlyst samarbejde mellem lokalforeningerne. Det synes jeg vi efterlever allerede. Bl.a. har vi skydning med 

Sydsjællands – Faxe – og Haslev Garderforening. Vi har netop afsluttet skydningen i Hårlev hvor Faxe var indbudt. 

Haslev GF har inviteret til en tur på Gisselfeld torsdag den 9. juni 2016 og Sydsjælland kører foredragsrække for 60+. 

 

Økonomien i De Danske Garderforeninger er positiv – for 2015 – udviser regnskabet et overskud på 218.000 kr., som 

primært skyldes tilskud fra Tips- og Lottomidlerne på 148.000 kr. Medlemstilbagegangen er stoppet. Medlemstallet 

udviser en stigning på ca. 200 medlemmer til samlet 10.320. 

 

Lokalt afleverer foreningen 189 kr. af kontingentet, som i vores tilfælde er 300 kr. Af de 189 kr. går hovedparten til 

udgivelse af Garderbladet, som udkommer 11 gange om året. Vi kan glæde os over et par nye indmeldte, som vi byder 

velkommen. Vi er pt. 109 medlemmer.  

 

Ud over vore faste arrangementer har vi været på besøg hos medlemmerne i forbindelse deres mærkedage. I alt er det 

blevet til 11 besøg. I år er der afsat besøg hos 16 gl. gardere, og tak for den fine modtagelse vi får ved vores besøg. 

Vores hjemmeside fungerer perfekt. Der er ros fra flere sider. Hjemmesiden har været besøgt ca. 7.000 gange i 2015, 

næsten 20 om dagen. Tak til bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde i årets løb.  

 

Og sidst, men ikke mindst, er særlig tak til alle jer, som trofast støtter og bakker op om Stevns Garderforening.  

 

Skydelederens beretning: 

 

SKL - MAJ 73, Leif Larsen berettede: Skydningerne sammen med Faxe GF på Hotherskolen i Hårlev er afsluttet den 

29. marts. Resultater mm fremgår af vores hjemmeside. Vandrepokal for pointskydning gik til MAJ 73, Leif Larsen. 

Søren Skovly´s mindepokal/vandrepokal gik til DEC 95, Daniel Blankholm for nedskydning af næseringen ved 

Fugleskydningen i 2015. 
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Pkt. 3: Regnskabet og fastsættelse af kontingent: 

 

Regnskabet blev omdelt. Posterne gennemgået og forklaret. Årets resultat er et overskud på kr. 5.844,50.  Beholdning 

den 31. december 2015 var på kr. 47.675,22. Regnskabet blev godkendt.  

 

Kontingentet blev foreslået fastholdt på kr. 300,- for 2017. Dette blev vedtaget. 

 

Pkt. 4: Indkomne forslag:  

 

Ingen forslag er modtaget. 

 

Pkt. 5: Valg til bestyrelse:  

 

På valg: NOV 78, Hans Henrik Thyssen og MAJ 73, Leif Larsen  - begge blev genvalgt.  

 

Valg af suppleanter. På valg for 1 år: DEC 00, Lars Kragh Jacobsen som blev genvalgt. Bestyrelsen foreslog herudover 

JAN 73, Helge Rasmussen, som blev valgt. 

 

Pkt. 6: Valg af revisorer og revisorsuppleant:  

 

På valg JUN 67, Jan Poulsen, FEB 69, Ole Bille Andersen og suppleant MAJ 75, Per Pedersen – alle blev genvalgt. 

 

Pkt. 7: Valg af fanebærer og reserve:  

 

Ikke aktuelt i år 

 

Pkt. 8: Eventuelt 

 

NOV 78, Lars Juel Clement orienterede om IT-strategien fra De Danske Garderforeninger (DG). Specifikt er der ikke 

On Line-adgang til et centralt medlemssystem, og de lokale foreninger har individuelle oversigter for deres 

medlemmer. I hverdagen giver det lidt udfordringer for de lokale foreninger at udtrække ancienniteten for jubilæer via 

udskrifterne fra DG. Det ville være ønskeligt med korrekte og direkte jubilæumslister fra DG primo hvert år. Stevns 

Garderforening har beskrevet problematikken på sin egen hjemmeside under ”Kontakt og Medlemskab”. De lokale 

foreninger skal også overholde reglerne for registre og personfølsomme oplysninger.  

 

På tilsvarende vis er der ikke mulighed for et ensartet mailsystem for kontakt til medlemmerne, og de lokale foreninger 

bruger egne og forskellige metoder for medlemshenvendelserne.  

 

Yderligere findes der ikke mulighed for ensartet opkrævningssystem for kontingent – nogle lokale foreninger har gjort 

brug af PBS/NETS, men dette er kun muligt, når der anvendes indbetalingskort (tidligere girosystem). DG er enig i, at 

det et problematisk, at der ikke er ens forhold for de lokale foreninger. Manglende betaling er fokusområde for 

foreninger. Ligeledes er manglende underretning om bopælsflytning et stort problem.  

 

Stevns Garderforening har årligt har et antal restanter i nogen tid efter sidste betalingsdato. Spørgsmålet om evt. gebyr 

for fornyet anmodning om betaling (rykker) af kontingent blev bredt drøftet. Der var enighed om, at det er et sensitivt 

område, og bestyrelsen må fremlægge strategi herfor ved næste generalforsamling. Fra forsamlingen blev det nævnt, 

at et gebyr blot skal nævnes allerede i fremsendelsen af kontingentopkrævningen 

 

Formanden: Gebyrer nok ikke gangbar i forhold til lysten til at være medlem – nok mere relevant med et opsøgende 

arbejde til de medlemmer, der ikke betaler kontingentet. 

 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden. Herefter blev der aftrådt til 

spisning og den senere uddeling af jubilæumstegn til jubilarerne.  
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Jubilæumsoverrækkelsen: 

 

 

 

Fra venstre: Formand NOV 67, 

Søren Sørensen: Jubilarer: 

JAN 72, Erling Svan (40 år), 

JUN 67, Jan Poulsen (40 år) - 

JUL 59, Knud Erik Andersen 

(40 år) - NOV 53, Jørgen 

Ellekilde Hansen (40 år), JUL 

64, Arne Jacobsen (50 år) og 

JAN 73, Helge Rasmussen (40 

år).  

 

 

 

Øvrige jubilarer vil blive 

kontaktet og/eller få overrakt 

tegn ved førstkommende 

lejlighed. 

 

 

 

 

 

 

Aftenen blev afsluttet med foredrag om Dag Hammerskjöld´s dødsfald i 1961 i Centralafrika v/ APR 87, Henrik Ejrup 

Larsen. 

 

 

 

   
  


