
 Garderforeningen for Aarhus og Omegn 
 Referat af ordinær generalforsamling fredag den 20. november 2015 
 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Århus. 
  
Tilstedeværende: 62 medlemmer af foreningen var til stede. 
Generalforsamlingen indledtes med at foreningens fane blev ført ind i salen, hvorefter forsamlingen udbragte et 
nifoldigt leve for vor protektor Dronning Margrethe II. 
Efter formandens velkomst til foreningens 113. 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, 
          og hermed var beslutningsdygtig. 
  
ad. 2. Formanden indledte sin beretning med at mindes 3 af vore medlemmer, som vi har fået       
          underretning om er afgået ved døden siden sidste års generalforsamling. 
          Medlemstallet i foreningen er nu på 470 medlemmer. Det er indenfor det normale. 
          Foreningens aktiviteter er præget af stabilitet, hvor en del arrangementer går igen, men vi forsøger hvert år  
          at finde på nye tiltag, og er da også åbne for at lave et årligt arrangement med en af vore naboforeninger. 
          Det kunne være med til at styrke venskabet til de medlemmer vi ikke ser så ofte. 
          Formanden omtalte herefter nogle af det forløbne års arrangementer. 
          Der var keglespil med spisning. Kæmpebanko med over 90 deltagere. Gløggaften i lokalerne på Skovvangsvej. 
          Desværre måtte det traditionelle julebesøg på Gardergården aflyses, da den kongelige familie valgte ikke at 
          holde jul på Marselisborg. 
          Årets første spisning foregik på Hobrogaarden i Den Gamle By, hvor 16 jubilarer modtog hæderstegn. 
          Der var bowlingaften med damerne, hvor vi ofrede en gang dejlig mad efterfølgende. 
          Der var detachement skydning, som regimentet vandt knebent efter i mange år i træk at have lidt nederlag til os. 
          Der blev serveret stegt flæsk med foredrag på Kohalen, og vi besøgte det nye Moesgaard Museum med vore 
          damer og fik en guidet rundvisning og efterfølgende spisning i museets restaurant. 
          I september var der bustur til Horsens, hvor garder Preben Bosse viste rundt i sin store samling af næsten  
          alt vedrørende livgarden. Efterfølgende blev der serveret frokost i hans garderstue. 
          I sæsonen har foreningen i øvrigt som vanligt deltaget ved nationale mindedage, repræsentantskabsmøde, 
          formandsmøder, årgangsparader og meget andet. 
          Herudover omtalte formanden byens arrangement ved dronningens 75 års fødselsdag. 
          I den politiske del af beretningen, kom formanden ind på situationen med terror i verden, og terroren i  
          København i februar. 
          Han nævnte herunder den skærpede bevogtning af Livgardens Kaserne. 
          Økonomien i foreningen er god og bestyrelsen fungerer godt og arbejder fint sammen. 
          Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
  
ad. 3. Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, og det blev enstemmigt godkendt. 
  
ad. 4. Skydelederen aflagde beretning. Årets skydninger blev omtalt, og de skytter der i øjeblikket   
         er aktive blev rost for deres indsats. 
          Vi har deltaget i gardernes landsskydning med 4 hold, 17 mand i alt. Af 550 deltagere blev 
         de bedste placeringer en 8. plads til Jan Knudsen (riffelplade) og han fik også en placering 
         som bedste seniorskytte årgang 1985-1994 (riffelplade). Jan Creutzberg fik en 14. plads 
         (riffelplade). Herefter blev øvrige præmietagere nævnt. 
         I Aarhus Samvirkende Soldaterforeningers pokalskydning deltog 17 skytter og vi modtog her     
         2 vandrepokaler og et vandrefad.   
         Herefter omtalte skydelederen årets Detachement Skydning, hvor garderne i år vandt med 1 
         Point. 57 unge og gamle gardere deltog i den efterfølgende spisning på Gardergården, 
         hvor der også var præmieuddeling. 
         Det nye tiltag med en N. A. I. S. skydning samler stadig mange interesserede deltagere. 
         4 skytter modtog diplomer og medaljer. 
         N. A. I. S. skydningens ene vandrepræmie blev i år vundet af 1984 Martin Møller med 285 
         Point (gardersablen). 
         Den anden vandrepræmie blev vundet af 1963 Harry Larsen med 300 point (kruset). 
         Skydelederen opfordrede forsamlingens deltagere til deltage  i foreningens skydninger. 
         Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
  
ad. 5. Ingen forslag var fremsendt. 
  
ad. 6. Formanden, 1977 Niels Erik Kjær, blev enstemmigt genvalgt som formand. 
  
ad. 7. 1979 Per Bundgård Sørensen blev enstemmigt genvalgt, og i stedet for 1962 Agner Hydahl, som ikke  
           genopstillede, blev 1986 Jan Karsten Creutzberg valgt enstemmigt 



  
ad. 8. 1959 Orla Hansen og 1961 Hans Benfeldt Kjær blev enstemmigt genvalgt som revisorer. 
  
ad. 9. Under dette punkt blev ”Champagnelegatet”, der blev stiftet i 1975 af C. Walther Thomsen 
          uddelt. Legatet består af champagne, og det tildeles et medlem af foreningen, i bestyrelsen 
          eller udenfor, der i ganske særlig grad har gjort noget for foreningen. 
          Det tilfaldt i år 1977 Jørgen Ø. Johnsen. Det var en tak til Jørgen for hans store arbejde med 
          foreningens arrangementer og medlemspleje. Det blev overrakt ham af formanden. 
          
          I garderforeningernes bowlingturnering havde et hold bestående af Peter Møller, 
          Thorleif Provstgaard, Bent Christensen og Jørgen Johnsen vundet B rækken. De fik overrakt 
          præmierne for deres indsats (flotte pokaler) af formanden. 
          Det afgående bestyrelsesmedlem, Agner Hydahl, blev kaldt frem af formanden, og han fik for 
          sin indsats som ”loyal perfektionist” gennem tre år i bestyrelsen overrakt et gavekort. 
          Herefter takkede formanden bestyrelsen for godt samarbejde, han bød Jan Creutzberg 
          velkommen i bestyrelsen, takkede dirigenten for god styring af generalforsamlingen og 
          forsamlingen for god ro og orden. 
 
Generalforsamlingen sluttede som altid med at vi spiste en god middag, og der var en god stemning ved bordene. 
Efter årets generalforsamling består foreningens bestyrelse af: formanden 1977 Niels Erik Kjær, kassereren NOV 
1957 Arne Høy Nielsen, 1977 Jørgen Øllegaard Johnsen, MAR 1984 Knud Boye-Nielsen, APRIL 1979 Per Bundgård 
Sørensen, 1967 Leif Johannes Hovvej Pedersen og 1986 Jan Karsten Creutzberg. 

1964 Helge Kuno Pedersen 

 


