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  1913 - 2013 

 

 

Generalforsamling 2017 
 

Stevns Garderforening afviklede fredag den 31. marts 2017 kl. 1800 ordinær generalforsamling på Traktørstedet 

Højeruplund i Højerup. Der var fremmødt 30 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:  

 

JAN 73, Hans Jørgen Løje blev forslået og enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede 

generalforsamlingen for lovligt indvarslet med mindst 14 dages varsel – udsendt den 23 FEB 2017, og dermed 

beslutningsdygtig. 

 

Pkt. 2: Beretning om foreningens virke: 

 

Formandens beretning: Formanden bad forsamlingen om at rejse sig for at mindes fire gamle gardere der er gået til 

Ryes Brigade siden sidste generalforsamling: JUL 45, Svend Erik Pedersen, NOV 51, Ejvind Bjerre, NOV 56, Bendt 

Buch Jensen, MAJ 62, Jørgen Gebhard - Æret være Deres minde. TAK. 

 

Formanden gennemgik årets faste arrangementer: Dybbølsdagen, 4. maj arrangement, Repræsentantskabsmødet, 

Fugleskydningen i juni, Valdemarsdag, De Sønderjyske krige, Flagdagen den 5. september, Faxe Garderforenings 100-

års jubilæum, Efterårets foredrag v/Marcus Knuth, Afslutningen af 1.-Verdenskrig med besøg på kirkegårdene i 

Lyderslev og Lille Heddinge samt seneste Repræsentantsskabsmøde og formandsmøde.  

 

Hændelser i øvrigt: Der har været 17 besøg i anledning af mærkedag hos vores medlemmer, flere indlæg til 

Garderbladet, vinterskydning i Hårlev – skydninger med Faxe og Sydsjælland GF, samt gode tilbagemeldinger på 

vores hjemmeside mm. 

 

Noter fra formandsmøde: Rekrutteringen af nye medlemmer gennem årgangsforeningerne intensiveres. Ligeledes vil 

der ved hjemsendelsen være en massiv hvervekampagne. Der gøres nu forsøg på at bevare kontakten til de yngre 

årgange, men hvor mange antages ikke har tid og råd til at være medlem.  Ved indmeldelse i DG accepterer man også 

at blive medlem i ”DG-ekstra” der er gratis og udelukkende udsender nyhedsmails. Ved eventuel udmeldelse af DG 

forbliver man i ”DG-ekstra”, således at kontakten bevares i håb om, at medlemskab genoptages. Den første søndag i 

maj afholdes den årlige årgangsparade. Da årgangsparaden er den hændelser, hvor flest potentielle medlemmer er 

samlet, gøres der i år et særligt fremstød med flyers, gave ved indmeldelse på dagen og meget mere. Adgang til 

Garderkasernen er åben denne dag.  

 

Normalt er adgangen til kasernen og sekretariatets kontor og samlingen (museet) kun mulig ved henvendelse til 

Gitterporten, hvor der vil komme en ledsager til at følge en til eksempelvis sekretariatet og efterfølgende følge en ud 

igen. Adgangskontrollen og sikkerheden på Garderkasernen er skærpet grundet den øgede terrortrussel. 

 

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 
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Garderbladet udkommer 11 gange årligt. Mange af garderforeningernes medlemmer (helt op til 80%), er kun medlem 

på grund af Garderbladet. Garderbladet udkom første gang i 1912 og var et 100 % foreningsblad. Det har gennem 

årene ændret sig til at være både et foreningsblad og et regimentsblad. Efter krigen var det 75 % foreningsblad, men 

er nu reduceret til 45 % forening og 55 % regimentsblad. Indholdet spænder over regimentsnyheder, DG-nyheder, 

aktuelle meddelelser, historiske indlæg og læserinvolvering. Jeg så gerne foreningsstoffet blev prioriteret højere, og 

det forhold, at vores indlæg ofte bliver beskåret og henvist til vores hjemmeside, mener jeg ikke er holdbart.  

 

Omdelingen er ændret til Porto Partners – FK – Distribution. Det har givet en besparelse på ca. 200.000 kr. årligt (fra 

400.000 kr. til 200.000 kr.). Men der nu igen problemer med udeblivelse af bladet. Udgivelsen af Garderbladet vil altid 

være sidste fredag i måneden.   

 

Vedrørende brug af Kongekronen i foreningslogoet: Spørgsmålet vedrørende brug af Kongekronen har været aktuelt 

fordi mange restauranter, kroer og forretninger uretmæssigt har benyttet Kongekronen som logo. Der har været tvivl 

om hvorvidt Kongekronen måtte anvendes i DG’s foreningslogo, men efter noget skriveri frem og tilbage er 

konklusionen blevet: Efter Rigsarkivets opfattelse lever De Danske Garderforeninger op til de i bekendtgørelse nr. 

702 af 9. juni 2016 om kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen opstillede betingelser for 

brug af kongekronen, og tilladelse til at anvende samme gives hermed.  

 

Afslutningsvis: Vores hjemmeside fungerer perfekt. Der er ros fra flere sider. Tak til NOV 78, Lars Juel Clement for 

hans store arbejde med at holde hjemmesiden a’jour.  Tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i årets løb. Tak 

til vores medlemmer for fin modtagelse ved besøg og en særlig tak til alle jer som trofast støtter og bakker op Stevns 

Garderforening. Der er d.d.105 medlemmer i Stevns GF. 

 

Formandens beretning blev godkendt efter at forsamlingen fik afklaret, at omdelingen af Garderbladet er kritisk hos 

nogle medlemmer, - der er både udeblivelser og forsinkelser. Formanden kunne hertil oplyse, at han havde et ”Hot 

Line” telefonnummer, når der blev meldt om sådanne forhold.  

 

Et medlem oplyste, at når Garderbladet var blandet med reklamer, kunne der ske utilsigtet udsmidning sammen med 

reklamerne, nu når Garderbladet ikke blev leveret af PostNord. 

 

Endvidere blev rekrutteringen af nye unge medlemmer drøftet. Er det for tidligt, at garderne meget tidligt blev tilbudt 

medlemskab – og måske som et gruppepres! Kan vi gøre mere lokalt for at hverve ældre tidligere Gl. Gardere – emnet 

tilgår bestyrelsen for opfølgning. Formanden lovede, at emnet skal være et fokusområde.  

 

Skydelederens beretning: v/MAJ 73 Leif Larsen: Der har været vinterskydning på Hotherskolen i Hårlev og 

fællesskydningen i Fladsåhallen med deltagelse af: Faxe GF, Haslev GF, Sydsjællands GF og Stevns GF. Præmier til 

Stevns GF således: DEC 00, Lars Kragh Jacobsen 129 P Pokal + flaske. NOV 67, Søren Sørensen 140 P + flaske. 

NOV 61, Erik Madsen 137 P + flaske. MAJ 73, Leif Larsen 142 P Pokal + flaske.  

 

Stevns GF Pokalskydning: MAJ 73, Leif Larsen 49 P og Pokalen. Afslutning af vinterskydningen i Hårlev med Faxe 

GF. 1.-pladsen gik til Faxe GF og 2.-pladsen til FEB 69, Preben Rasmussen, Stevns GF og 3.-pladsen til NOV 67, 

Søren Sørensen, Stevns GF. 

 

Søren Skovlys mindepokal for god skydning/næseringen ved Fugleskydningen tildeltes APR 12, Andreas Dalsgaard, 

(Redaktør på Garderbladet) – gæst ved Fugleskydningen 2016. 

 

Pkt. 3: Regnskabet og fastsættelse af kontingent 

 

Kasserer NOV 78, Hans Henrik Thyssen fremlagde regnskabet, der balancerede med et overskud på kr. 4.200,60. 

 

0 restanter for året – godt gået for 2015/2016. Desværre pr. d.d. - 20 restanter for 2017/2018. 

 

Regnskabet blev godkendt. Kontingent uændret kr. 300,-. 

 

Pkt. 4: Indkomne forslag 

 

Ingen forslag modtaget. 
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Pkt. 5: Valg til bestyrelse:  

 

På valg: NOV 67, Søren Sørensen og FEB 69, Preben Rasmussen – begge genvalgt samt NOV 78, Lars Juel Clement 

(genopstiller ikke). Forslag fra forsamlingen: AUG 07 Ruben Lykke Pedersen, som blev enstemmigt valgt. 

 

Bestyrelsen består således af: NOV 67, Søren Sørensen, FEB 69, Preben Rasmussen, NOV 78, Hans Henrik Thyssen, 

MAJ 73, Leif Larsen og AUG 07 Ruben Lykke Pedersen. 

 

Valg af suppleanter.  

 

På valg for 1 år: DEC 00, Lars Kragh Jacobsen og JAN 73, Helge Rasmussen – begge blev valgt.  

 

Pkt. 6: Valg af revisorer og revisorsuppleant: 

 

Revisor og suppleant: Ej valg i 2017 

 

Pkt. 7: Valg af fanebærer og reserve: 

 

FEB 69, Preben Rasmussen og NOV 78, Hans Henrik Thyssen - begge genvalgt. 

 

Pkt. 8: Eventuelt 

 

Fuglekongen 2016: NOV 59, Povl Ingemann Nielsen blev opfordret til at give en status på rigets tilstand. Majestæten 

takkede for ordret og kunne meddele, at der ikke indtil videre var udfordringer i hans regeringstid. Det var dog lidt 

småt med frokostinvitationer fra undersåtterne.  

 

Formanden takkede NOV 78, Lars Juel Clement, for dennes indsats med forberedelserne til 100-årsjubilæet i 2013, 

udarbejdelsen af jubilæumsfolderen og artiklen i ”Stevns Før og Nu”, hjemmesiden og de mange administrative 

funktioner i øvrigt. Der er truffet aftale om en fortsat administrativ støttefunktion/sekretariatsvirksomhed for 

bestyrelsen. Der blev herefter overrakt en flaske god Garderportvin. 

 

Formanden takkede dirigenten for hans indsats, og denne kunne kvittere med en tak for god orden under 

generalforsamlingen og erklære denne for afsluttet. Herefter kunne der aftrædes til henholdsvis Gule Ærter og/eller 

Wienerschnitzel samt godt samvær og sjove indlæg/sange.  

 

Efter spisningen overraktes der 40-års jubilæumstegn til JAN 63, John Nielsen.  

 

SEPT 85, Thomas Rathsack fik overrakt sit medlemstegn i starten af generalforsamlingen. 

 

Som afslutning på aftenen fortalte NOV 78, Lars Juel Clement om sin politimission i Irak i 2004 og Syrien 2006 mm. 

 
Ref. NOV 78, Lars Juel Clement. 

 

  


