
1 
 

 

  1913 - 2013 

 

 

Generalforsamling 2018 

 
 

Stevns Garderforening afviklede fredag den 23. marts 2018, kl. 1800 ordinær generalforsamling på Traktørstedet 

Højeruplund i Højerup. Der var fremmødt 26 gamle gardere.  

 

Formanden 415-NOV-67, Søren Sørensen bød velkommen, og fanen blev ført ind af fanebærer FEB-69, Preben 

Rasmussen.  

 

 

Pkt. 1: Valg af dirigent:  

 

FEB-69, Preben Rasmussen blev forslået og enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede 

generalforsamlingen for lovligt indvarslet med mindst 14 dages varsel – udsendt den 21. februar 2017 på mail/brev, 

og dermed beslutningsdygtig som foreningens øverste myndighed. 

 

Stemmetællere: NOV-54, John Trap Andersen og MAR-85, Lars Trap.  

 

Referent: NOV-78, Lars Juel Clement. 

 

Pkt. 2: Beretning om foreningens virke: 

 

Formandens beretning: Formanden bad forsamlingen om at rejse sig for at mindes NOV-61, Erik Madsen, der 

døde i juli 2017. Æret være hans minde. 

 

Formanden gennemgik årets faste arrangementer: Dybbølsdagen, 4. & 5. maj-arrangementer, Halifaxstenen i 

Højerup, Fugleskydningen i juni, Pinsegudstjeneste (som noget nyt), Valdemarsdagen, De Sønderjyske krige, 

Flagdagen den 5. september, Efterårets foredrag v/major H P Michaelsen/udsendt til Afghanistan i 2017, 

Afslutningen af 1.-Verdenskrig med besøg på kirkegårdene i Lyderslev og Lille Heddinge, Repræsentantskabsmøde 

i Bogense samt formandsmødet 2017.  

 

Stevns kommune fejrede Flagdagen den 5. september med invitation af alle bosiddende veteraner på Stevns – men 

undlod fuldstændigt at invitere de lokale soldaterforeninger med faner – en embedsmandsbeslutning uden om 

borgmesteren. Efter heftig debat i medierne, indså kommunen fejltagelsen, og foreningerne blev inddraget i 

fejringen – den fejl sker ikke igen, har den nye borgmester lovet.  

 

Husk Årgangsparaden den 6. maj 2018 på Gothersgade Kaserne. Der er lovet opsætning af nyt højtaleranlæg – så 

talerne kan høres bedre.  

 

Husk Fugleskydningen lørdag den 2. juni 2018 – igen på Humlemose i Lyderslev.  

 

Husk efterårets foredrag den 25. oktober 2018 – tidligere operativ chef i PET Frank Jensen. 

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  

 

 

Bestyrelsesmedlem:  

AUG-78, Ruben Lykke Pedersen,  

Lykkebækvej 8, 4672, Klippinge,  

tlf.  2940 3257.  

Mail: ruben@stevnsgarderforening.dk 

Skydeleder & Bestyrelsesmedlem:  

MAJ-73, Leif Larsen,  

Drosselvænget 23, 4671 Strøby, 

 tlf. 4182 0032. 

Mail: leif@stevnsgarderforening.dk 
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Hændelser i øvrigt: Besøg i anledning af mærkedage hos vores medlemmer, vinterskydning i Hårlev – skydninger 

med Faxe og Sydsjælland GF, samt gode tilbagemeldinger på vores hjemmeside mm. 

 

Medlemstallet er 102 mand – vi havde 7.936 klik/besøgende på vores hjemmeside. Vi har mailadresser på 95 af de 

102 medlemmer.  

 

Noter fra formandsmødet i Høje Tåstrup: Nyt trykkeri for Garderbladet med en besparelse på ca. 40.000,- kr. årligt. 

PostNord uddeler igen Garderbladet – ved manglende levering, kan man kontakte Garderkontoret eller formanden. 

Der må forventes forsinkelse på op til 8 dage fra udgivelsen. Garderbladet har reduceret sidetallet fra 36 til 32.  

 

Der er 10.364 medlemmer i De Danske Garderforeninger.  

 

Tak for modtagelsen hos medlemmer ved besøg/mærkedage. Stor tak til bestyrelsen for samarbejdet i 2017 samt 

tak til NOV-78, Lars Juel Clement i vores sekretariat.  

 

Formandens beretning taget til efterretning (godkendt med applaus).  

 

Skydelederens beretning: v/MAJ-73 Leif Larsen:  

 

Der har som vanligt været vinterskydning på Hotherskolen i Hårlev (som afslutter den 27. marts 2018) og 

fællesskydning med Faxe GF og Haslev GF  

 

Præmier til Stevns GF: 415-NOV-67, Søren Sørensen for 50 m. skydning/vandrepokal.  

 

Hotherskolen i Hårlev: FEB-69, Preben Rasmussen, pokalen for bedste skydning. 

 

Søren Skovlys mindepokal for god skydning/næseringen ved Fugleskydningen gik til 415-NOV-67, Søren 

Sørensen. 

 

Fuglekonge 2017: JUL-86, Jan Bull Jørgensen efter skud af NOV-59, Poul Ingemann Nielsen 

 

Pkt. 3: Regnskabet og fastsættelse af kontingent 

 

Kasserer NOV-78, Hans Henrik Thyssen fremlagde regnskabet, der balancerede med et overskud på kr. 2.470,62. 

 

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

 

Pkt. 4: Indkomne forslag 

 

Ingen forslag modtaget. 

 

Pkt. 5: Valg til bestyrelse:  

 

Genvalg af: NOV-78, Hans Henrik Thyssen, MAJ-73, Leif Larsen.  

 

Bestyrelsen består således fortsat af: 415-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.  

 

Genvalg af: DEC-00, Lars Kragh Jacobsen og JAN-73, Helge Rasmussen. 

 

Pkt. 6: Valg af revisorer og revisorsuppleant: 

 

Genvalg af: FEB-69, Ole Bille Andersen og JUN-67, Jan Poulsen 
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Pkt. 7: Valg af fanebærer og reserve: 

 

Ikke aktuelt i lige år. 

 

Pkt. 8: Eventuelt 

 

NOV-78, Lars Juel Clement informerede om Databehandlerlovningen og stramninger efter nyt EU-DIR for 

området. Alle som har tilgang til personfølsomme oplysninger – lige fra fødselsdage til adresser, skal værne om 

disse oplysninger på en sikker og forsvarlig måde. Sådanne oplysninger må ikke sendes videre uden berettiget årsag 

og kun til kendt pålidelig og absolut relevant modtager.  

 

Mail skal slettes og computere skal være sikret med log og log ind. Medlemslister skal minimeres i antal og 

opbevares aflåst og sikkert. Dokumenter med data skal brændes/makuleres og ikke omdeles ukritisk. Ordningerne 

er som sikring mod IT-svig – ID-tyveri – svindel i øvrig – illegal indvandring – og især terror i EU og 

Schengenområdet.  

 

Stevns Garderforeningen modtager oplysninger om tilgang af nye (helt unge) medlemmer fra Garderkontoret efter 

hvervekampagner. Vi sender straks en velkomstmail til de unge medlemmer, der er kontingentfrie det første år. 

Desværre hører vi sjældent ikke mere til dem – efter udsendelse af den årlige kontingentopkrævning og vi må 

således slette dem efterfølgende, - ligesom vi sletter øvrige restanter efter fremsendte rykkere. 

 

Husk at I kan læse Garderbladet via De Danske Garderforeningers hjemmeside – samt alle udgivelser fra og med 

2013 på vores egen hjemmeside.  

 

415-NOV-67, Søren Sørensen supplerede med, at De Danske Garderforening har oprettet et gratis GD+-

medlemskab således, at de unge gardere efter endt tjeneste, kan opretholde en vis tilknytning til foreningen med 

deres stamdata, men uden rettigheder/anciennitet for lettere, at kunne tilgå en lokal garderforening, når de bliver 

ældre og gerne mere interesserede.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen som afsluttet. 

 

415-NOV-67, Søren Sørensen overrakte 453-JUL-60, Jens Iversen 40-årstegnet. Der var ikke fremmøde af øvrige 

jubilarer til generalforsamlingen.  

 

Der aftrådtes herefter til Gule Ærter /Wienerschnitzel – soldaterhistorier og sange. 

 

 

Efter spisningen fortalte 501-NOV-61, Mogens Madsen om sine 39 år i Kriminalforsorgen – startede i det jyske 

som ung socialrådgiver og i et indsatsområde for unge kriminelle på særlige institutioner.  

 

Senere mere en målrettet karriere som kriminalforsorgsfunktionær og hele tiden med øje for de unge kriminelle og 

deres udslusning efter afsoning. Selvom Mogens Madsen blev udnævnt - først som viceforstander og senere som 

forstander for institutionerne, var han valgt som tillidsmand af sine kollegaer på arbejdspladsen. Denne usædvanlige 

konstellation og tillid beholdt han frem til sin afgang og pension.  

 

Der blev fortalt flere gode historier om vor tids afsonere og visse af dem med særlige kompetencer for undvigelser 

– og andre vaneforbrydere med flere år i fængsel end ude i samfundet.  

 

Karrieren skiftede til flere lederstillinger og han sluttede i Østdanmark i Brøndby Strand, hvor han som forstander, 

kunne aftræde efter en spændende livsopgave med et stort hjerte for samfundets skæbner. Heldigvis endte ikke alle 

unge som hårde kriminelle – takket været vores gamle garder Mogens Madsen.  

 

Se foto på efterfølgende side.  

 

 

Ref. NOV 78, Lars Juel Clement 



4 
 

 

 

Jubilar 453-JUL-60, Jens Iversen og formand 415-NOV-67, Søren Sørensen 

 

 

501-NOV-61, Mogens Madsen fortæller og fastholder sine tilhørere. 


