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Garderforeningen for Aarhus og Omegn 

 

Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 

 

 

 
Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. 
Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen var til stede. 
 
 
 
Generalforsamlingen indledtes med at foreningens fane blev ført ind. 
Forsamlingen udbragte et nifoldigt leve for vor protektor Dronning Margrethe II. 
Efter formandens velkomst til foreningens 112. ordinære generalforsamling, gik vi i 
gang med dagsordenen. 
 
 
 
ad. 1. Bestyrelsen foreslog 1963 Eric Maarvig som dirigent, og han blev enstemmigt 

valgt.     
 

Dirigenten takkede for valget. Han konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet. Han gennemgik dagsordenen og gjorde opmærksom på at der 
ikke kunne stemmes om noget under punkt 10. eventuelt.      

 
 
 
ad. 2. Formanden indledte sin beretning med at omtale to af vore medlemmer, som 
 siden sidste generalforsamling var afgået ved døden.  

Formanden bad forsamlingen rejse sig, og vi mindedes vore afdøde 
kammerater. 

 
         Vores forening tæller nu 503 medlemmer, en tilbagegang på 2. 
 Det er dog glædeligt, at vi stadig kan holde os over de 500 medlemmer.  
 

Herefter omtalte formanden årets mange vellykkede arrangementer, og 
foreningens repræsentation ved nationale mindedage, repræsentantskabsmøde, 
formandsmøder, årgangsparader, begravelser og meget andet. 
Vi har også prøvet nogle nye tiltag, og det har været med blandet held, men vi 
kører på med godt mod. 
 
Vi vil forsøge, at få lavet en database med medlemmernes mailadresser, 
således at der kan udsendes remindere lige inden sidste tilmeldingsfrist ved de 
forskellige arrangementer. 
 
I den politiske del af beretningen omtalte formanden den spændte situation i 
mellemøsten og natolandenes opbakning til bekæmpelsen af islamisternes 
forsøg på at opnå herredømmet i området. 
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På årets repræsentantskabsmøde i Thisted blev der taget endelig beslutning om 
Garderbladets fremtid. 
Det vil således kunne fås både i papirudgave og en elektronisk udgave via et 
link. 
 
Bestyrelsen fungerer godt, og arbejder fint sammen. 
 
Der er en ånd i foreningen, der lægger op til at Garderforeningen for Aarhus og 
Omegn vil bestå i mange generationer endnu. 
 
Økonomien er god, og det gør, at medlemmerne er i stand til at deltage i vores 
arrangementer til meget favorable priser, samtidig med at vi kan lægge til side 
år efter år. 
 

         Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
 
 
ad. 3. Kassereren gennemgik det reviderede regnskab.  
  
 Der er i år kun brugt godt 43.000 kr. til arrangementer mod 105.000 kr. sidste  

regnskabsår. Det skyldes foreningens store tilskud til 110 års stiftelsesfesten 
afholdt i året 2012. 

 
Bestyrelsen tilstræber, at der skal være store festligheder til foreningens 125 
års jubilæum i 2027. Det har vi lagt penge til side til i mange år. Det har vi 
også gjort i år, således at der nu henstår kr. 550.000,00 til dette formål.    
                                                                                                                                                                          
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

 
 
 
ad. 4. Formanden for skydeudvalget glædede sig over, at der her er stigende aktivitet. 
 Der er året igennem mere end 30 deltagere i foreningens skydninger.                                                          
 
         Vi har deltaget i Gardernes Landsskydning på 15 m og vundet flere præmier. 
         (Disse blev uddelt til skytterne).   
 

Vi har deltaget i Pokalskydning i Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger og her 
fået pæne placeringer og også her vundet præmier. 
 
 Årets største arrangement indenfor skydning i vores forening, Detachement 
Skydningen, samlede i alt 57 mand, og i denne skydning besejrede 
garderforeningens 10 mands hold med 828 point Livgardens hold, der opnåede 
747 point. Flot skydning af begge hold. 
Efter hovedskydningen var der serieskydninger, hvor alle kunne deltage, og der 
blev i alt brugt 2000 patroner, så der var stor skydelyst. 
 Efter dagens skydninger var Garderforeningen for Aarhus og Omegn vært ved 
en middag for alle 57 deltagere på Gardergården. Under middagen var der 
præmieuddeling til mange skytter for gode præstationer i både 



  Side 3 af 5  

hovedskydningen og de efterfølgende serieskydninger, og garderne overrakte 
vandrepokalen til garderforeningen for et år mere. 

         
Og så er der endelig N. A. I. S. skydningen. Norsk Avdeling av Den 
Internasjonale Skytteunion. 
 
De skytter der har gennemført mindst en skydning efter reglementet for N. A. I. 
S. skydningen, får diplom og skydemærke/medalje for deres bedste resultat. 
 
Herefter fik de berettigede skytter, der var med på generalforsamlingen, 
overrakt diplomer, skyttemærker og medaljer. 
 
To af disse skytter modtog guldmedaljer, hvortil der er officiel bæretilladelse.  
Det er JUL 1962 Agner Hydahl og JUL 1973 Jørgen Erik Vejbøl.  
 
Årets bedste skytte, JAN 1963 Harry Larsen, som opnåede 300 point af 300 
mulige, fik overrakt en vandrepræmie, et bæger der altid vindes af årets bedste 
skytte. En anden vandrepræmie, en gardersabel, der kun kan vindes en gang af 
samme skytte blev overrakt til JUL 1973 Jørgen Erik Vejbøl, som opnåede 297 
point. Der var desuden gode præmier på flasker. 
 
Alle medlemmer er meget velkomne til at deltage i disse skydninger. 
 
Formanden for skydeudvalget meddelte forsamlingen, at han fratræder hvervet 
med udgangen af denne sæson. 
I stedet anbefalede han APRIL 1986 Jan Creutzberg, som meget gerne vil 
overtage hvervet. 
 
Beretningen fra skydeudvalget blev enstemmigt godkendt. 
 

 
 
ad. 5. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 
 
 
 
ad. 6. Formanden, MAJ 1977 Niels Erik Kjær, blev enstemmigt genvalgt til formand. 
 
 
 
ad. 7. Kassereren, NOV 1957 Arne Høy Nielsen, blev enstemmigt genvalgt for en 

treårig periode. 
 
 
 
ad. 8. JAN 1977 Jørgen Ø. Johnsen blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsesmedlem 

for en treårig periode..  
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ad. 9. 1959 Orla Hansen og 1961 Hans Benfeldt Kjær blev enstemmigt genvalgt som 
          revisorer  
 
 
 
ad.10. Her fik formanden ordet. 
 ”Vi skal uddele Champagnelegatet”. 
 ”Det skal ifølge fundatsen gå til et medlem af foreningen, som har gjort en 

særlig stor indsats for foreningen, og bestyrelsen har besluttet, at legatet i år 
skal gå til JUL 1964 Helge Kuno Pedersen”. 

 Her overrakte formanden Champagnelegatet til Helge Kuno Pedersen 
  
 ”Men vi er ikke færdige med dig endnu Helge”. 
 ”Du har jo ønsket at stoppe med både dit mere end 30 årige bestyrelsesarbejde 

og hvervet som skydeleder i endnu flere år, og jeg kan kun sige, at den store 
indsats du har bidraget med til foreningen, har gjort at vi fra bestyrelsens side 
ønsker at hædre dig yderligere”. 

 
 ”Du udnævnes hermed til Æresmedlem i Garderforeningen for Aarhus og 
  Omegn”. 
 
 Formanden overrakte her Helge Kuno Pedersen et indrammet æresbrev som 

bevis på æresmedlemskabet. 
 
 En tydeligt overrasket og glad Helge Kuno Pedersen takkede i varme vendinger 

bestyrelsen og generalforsamlingen for den udviste hæder, og han glædede sig 
over det gode kammeratskab, han altid havde mødt i foreningen, og i ganske 
særlig grad hos de gennem årene skiftende bestyrelsesmedlemmer.   

 
  
 
 Nu blev kassereren, NOV 1957 Arne Høy Nielsen kaldt frem af formanden. 
 
 ”Arne, du har siden 1989 bestyret tillidshvervet som kasserer i vores forening”. 
 ”Det betyder, at du er 25 års jubilar som kasserer, hvor du har styret 

foreningens pengestrømme på fortrinlig vis”. 
  
 ”Vi ved, at du holder meget af at rejse, så som en påskønnelse for de 25 års 

frivilligt arbejde du har lagt i foreningen, overrækker jeg dig hermed en 
gavecheck, som du evt. kan bruge til at rejse for”. 

  
 
 
 Arne takkede for påskønnelsen fra foreningen, og han mindedes nogle af 

højdepunkterne i sit arbejde i bestyrelsen, blandt andet det stort anlagte 100 
års jubilæumsarrangement i foreningen, og det gode samarbejde med 
bestyrelseskollegerne. 
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         Herefter takkede dirigenten generalforsamlingen for god ro og orden. Han gav 
ordet tilbage til formanden, som takkede medlemmerne og bestyrelsen for godt 
samarbejde året igennem. 

 
           
 
Efter årets generalforsamling består foreningens bestyrelse af: formanden 1977 Niels 
Erik Kjær, kassereren 1957 Arne Høy Nielsen, 1967 Leif Johannes Hovvej, 1962 Agner 
Hydahl, 1977 Jørgen Øllegaard Johnsen, 1984 Knud Boye-Nielsen og 1979 Per 
Bundgård Sørensen.  
 
              
 
.                  1964 Helge Kuno Pedersen   
 
  


