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     29. november 2022 

 

Beretning fra generalforsamling den 18. november 2022  

60 gamle gardere deltog i Garderforeningen for Aarhus og Omegns 120. ordinære generalforsamling, der 
blev afholdt i Frimurerlogens lokaler fredag den 18. november 2022. 
 
Generalforsamlingen startede med at fanen blev ført ind, hvorefter forsamlingen udbragte et nifoldigt leve 
for vores protektor, Dronning Margrethe II. 
 
Formanden, Niels Erik Kjær, foreslog på bestyrelsens vegne JAN-77 Keld Louie Pedersen som dirigent, og 
han blev valgt med akklamation. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  
 
Formanden indledte sin beretning med at fortælle, at foreningen siden generalforsamlingen i 2021 har 
modtaget meddelelse om, at 4 af vores medlemmer er gået til Ryes brigade. Forsamlingen blev bedt om at 
rejse sig, og formanden omtalte herefter: MAJ-54 Svend Aage Jaquet, JAN-59 Søren Blirup Jensen, MAJ-50 
Boris Orloff Christensen og NOV-50 Jørgen Bækmark. 
Formanden udtalte, at de afdøde er en bekræftelse på det, der bærer foreningen: ønsket om at bevare 
kammeratskabet og viljen til at støtte vores gamle regiment. 
Fanen blev sænket mens formanden udtalte et ”æret være deres minde”, hvorefter forsamlingen mindedes 
de afdøde med et minuts stilhed.  
Herefter bød formanden velkommen til fire nye medlemmer, som var med til generalforsamlingen: 
Jens Saabye, Hans Boye Nielsen, Søren Trier og Per Dalsgaard. Formanden udtrykte sit håb om at de nye 
medlemmer må få mange gode oplevelser sammen med os. 
Foreningens medlemstal er faldet med 16. 4 medlemmer er døde, 16 medlemmer har enten udmeldt sig,  
er i restance eller overgået til anden forening. Foreningen har samtidig fået 4 nye medlemmer i det 
forløbne år. Medlemstallet er således nu 350. Det laveste medlemstal i mange år. Det skyldes blandt andet, 
at vi ikke får nye medlemmer fra de hjemsendte indkaldelseshold. De hjemsendte gardere tilbydes 
medlemskab og samles i årgangsklynger, som er sidestillet med lokalforeningerne. Vi er fortrøstningsfulde 
med hensyn til at få medlemstallet op igen når garderne fra ”DG Ung” senere overføres til nærmeste 
garderforening.  
Foreningen er nu tilsluttet Betalingsservice, det tror vi kan fastholde medlemmer, som flytter geografisk og 
glemmer at melde adresseskift. 
Herefter omtalte formanden seks af de planlagte arrangementer vi nåede at gennemføre. Disse 
arrangementer og billeder derfra er tidligere omtalt og bragt i vores Facebook gruppe og på vores 
hjemmeside. Både de gennemførte og aflyste arrangementer er udførligt omtalt i formandens beretning 
som webmaster har bragt uredigeret på foreningens website.  
 
Vi manglede en kompetent webmaster til at vedligeholde og udvikle vores nye hjemmeside. Vi var så 
heldige at Anders Godfred-Rasmussen meldte sig frivilligt til at varetage jobbet. Trods en meget travl 
hverdag er Anders lykkedes med at få hjemmesiden til at fungere. 
 
Igen i år har de finansielle markeder været turbulente og budt på rutsjeture, ja nærmest været i frit fald. 
Det har også påvirket foreningens investerede formue, men inden det gik helt galt, fik vi omlagt vores 
beholdninger. Vi har afhændet vores investeringsbeviser og til gengæld købt 5% obligationer.  
Herved har vi foreløbigt sikret os et fast, årligt afkast uden risiko for udtrækninger.  



                   Garderforeningen for Aarhus og Omegn  
 

Sekretær Jan Møller, Syrenvej 1 – Saksild, 8300 Odder 
Tlf.: +45 25 38 45 93    Mail: saksild@gmail.com 

 

 
Majestæten har måttet aflyse sit 50-års regent jubilæum to gange. Første gang på grund af Covid-19, anden 
gang da dronning Elizabeth II døde. Der blev erklæret landesorg i England og majestæten fandt det derfor 
upassende at feste herhjemme. Tredje gang lykkedes det. Markeringen fandt sted den 12. november, 
Kathrine og Jørgen Vejbøl repræsenterede foreningen som fanebærer og fanevagt. 
 
Den 30. april måtte vi desværre tage afsked med redaktør på Garderbladet, Andreas Dalsgaard. Andreas 
havde søgt nye udfordringer i anden virksomhed. Andreas har givet Garderbladet et stort løft siden han 
tiltrådte for en halv snes år siden. 
Som afløser for Andreas blev Jonas Bech Nielsen ansat, og han blev da også hjulpet i gang af Andreas. Jonas 
fratrådte jobbet igen den 30. september. Garderbladet redigeres nu af forretningsfører Jan Stoltenborg 
indtil der findes en ny redaktør. 
 
Det er en underlig verden vi lever i. For bare et år siden troede vi, at den kolde krig var historie og et 
overstået kapitel, men sådan skulle det ikke være. 
Præsident Putin truede nabolandet Ukraine med invasion, hvis de ikke gjorde som der blev sagt. Og ganske 
rigtigt, lige da de Olympiske Lege var overstået i Kina gik det løs. 
Krigen har dog fået mange Nato lande, her iblandt Danmark, til at hæve forsvarsudgifterne til det niveau 
som Nato ønsker. Dette i erkendelse af, at fred i Europa ikke længere kan tages for givet.  
 
Bestyrelsen som består af syv medlemmer samt et associeret medlem, nemlig vores webmaster Anders 
Godtfred-Rasmussen, arbejder godt sammen. Anders er desværre forhindret i at være til stede i aften. 
Vi holder normalt tre bestyrelsesmøder om året, og alle arbejder engageret med deres respektive opgaver.  
Vi oplever generelt, at der er god tilslutning til vores arrangementer og alt er med til at skabe en god ånd i 
foreningen. Og dette lægger op til at Garderforeningen for Aarhus og Omegn vil bestå i mange generationer 
fremover.  
 
Formanden afsluttede herefter sin beretning med en oplysning om, at næste arrangement er julefrokost 
torsdag den 8. december på Restaurant Kohalen. 
 
Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål til formanden og beretningen. Jens Saabye havde en 
opklarende kommentar vedrørende de unge gardere og årgangsklyngerne: 
Medlemskab af DG Ung løber i op til 10 år efter indkaldelsen. Herefter overføres medlemmet automatisk til 
garderforeningen nærmest bopælen, medmindre der forinden er fremsat ønske om medlemskab af en 
anden garderforening. Men medlemmer af DG Ung opfordres allerede efter 5 år til at søge medlemskab af 
en garderforening.  
 
Formandens beretning blev herefter godkendt med akklamation. 
 
Næste punkt var fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
Kasserer Verny Thomsen gennemgik foreningens regnskab i hovedtal og havde kun få kommentarer til 
disse. Kontingentindtægterne er faldet en smule grundet den tilbagegang i medlemsantallet, som blev 
omtalt i formandens beretning.  
Udgifterne er steget markant sammenlignet med forrige år, primært på grund af udgifter til afholdte 
arrangementer. I forrige regnskabsår blev alle planlagte aktiviteter aflyst på grund af Covid-19 og udgifterne 
hertil var derfor kr. 0,00. Som nævnt i formandens beretning har de finansielle markeder været på en 
rutsjetur i indeværende år. Foreningen har derfor også måttet bogføre et kurstab på beholdningen af 
værdipapirer. Samlet set er foreningens resultat negativt. Foreningens egenkapital faldt tilsvarende, men 
foreningen er stadig velkonsolideret. 
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Forsamlingen kvitterede med akklamation. Der var ingen reaktioner på dirigentens forespørgsel om der var 
kommentarer eller spørgsmål til kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab. Dirigenten kunne 
derfor konstatere, at regnskabet var godkendt. 
 
Dirigenten gav nu ordet til Jan Creutzberg, der kunne berette om de skydninger, som skyttelauget har 
deltaget i. 
Skytterne har i årets løb deltager i gardernes landsskydning på 15 m bane med tre hold som bestod af 14 
deltagere i alt. 
Bedste individuelle placeringer: 
Seniorer 
MAJ-90 Jan Knudsen, 8. plads med 198,10 pt. (riffelplade) 
DEC-95 Michael Mogensen, 21. plads med 193,4 pt. (riffelplade) 
AUG-18 Kathrine Stahl-Vejbøl, 25. plads med 192,3 pt. (riffelplade)  
Veteran 1 
APR-86 Jan Creutzberg, 6. plads med 195,5 pt. (glas) 
Veteran 2 
APR-68 Verny Højgaard Thomsen, 9. plads med 195,7 pt. (glas) 
JUL-64 Helge Kuno Pedersen, 31. plads med 190,6 pt. (glas) 
JUN-74 Kai Nielsen, 31. plads med 190,6 pt. (glas) 
JAN-63 Harry Larsen, 38. plads med 190,2 pt. (glas) 
 
Foreningen har afholdt garderskydning i vinterhalvåret. I alt deltog 15 skytter i skydningen. De bedste af 
disse vandt følgende: 
AUG-18 Kathrine Stahl-Vejbøl, 7. plads med 1137 pt. (oplukker) 
DEC-95 Michael Mogensen, 3. plads med 1142 pt. (hvidvin) 
APR-68 Verny Højgaard Thomsen, 2. plads med 1156 pt. (rødvin) 
MAJ-90 Jan Knudsen, 1. plads med 1179 pt. (portvin) 
 
Af de bedste skytter, der har gennemført skydningen, fik følgende en medalje eller et tal på medaljen, alt 
efter deres præstationer: 
APR-71 Jan Kjær Jensen, bronzemedalje med 177 pt. 
FEB-75 Ole W.L. Erichsen, sølvmedalje med 181 pt. 
MAJ-56 Jørgen Nielsen, sølvmedalje 3 med 180 pt. 
JUL-73 Jørgen Erik Vejbøl, sølvmedalje 4 med 186 pt. 
DEC-95 Michael Mogensen, guldmedalje med 191 pt. 
MAR-84 Martin Møller, guldmedalje med 192 pt. 
JUN-74 Kai Nielsen, guldmedalje 3 med 190 pt. 
AUG-18 Kathrine Stahl-Vejbøl, guldmedalje 3 med 192 pt. 
APR-68 Verny Højgaard Thomsen, guldmedalje 3 med 195 pt. 
JUL-64 Helge Kuno Pedersen, guldmedalje 4 med 191 pt. 
AUG-16 Nicklas Stahl Vejbøl, guldmedalje 4 med 192 pt. 
JAN-63 Harry Larsen, guldmedalje 4 med 193 pt. 
APR-86 Jan Creutzberg, guldmedalje 4 med 195 pt. 
MAJ-90 Jan Knudsen, guldmedalje 4 med 198 pt. 
 
Den ene af garderskydningens vandrepræmier er Gardersablen. Den tilfaldt i år DEC-95 Michael Mogensen 
med 1142 pt. 
Den anden vandrepræmie er Sølvkruset. Det tilfaldt denne gang APR-68 Verny Højgaard Thomsen med 
1156 pt.  
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Skydelederen afsluttede sin beretning med orientering om årets detachementsskydning. Hvert hold stillede 
med 10 skytter til konkurrencen, der blev afholdt på Vestereng Skydebaner. Foreningen måtte desværre 
afgive pokalen i år til de vagtgående gardere, der blev noteret for 910 pt. mod foreningens 849 pt. Efter 
skydningen var der spisning på Gardergården hvor 58 personer deltog i et hyggeligt arrangement. Aftenen 
sluttede med tappenstreg fra to tambourer. 
Til sidst fremsatte skydeleder Jan Creutzberg et ønske om, at flere gamle gardere ville deltage i de planlagte 
skydeaftener og også gerne deltage i den årlige detachementsskydning. 
Beretningen blev herefter godkendt af forsamlingen med akklamation. 
 
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen og man kunne nu fortsætte med de 
vedtægtsbestemte valg til bestyrelsen.: 
 
Niels Erik Kjær blev genvalgt med akklamation som formand for det kommende år. 
Kasper Bruun Algren Vestergaard og Jan Møller blev begge genvalgt med akklamation for en ny, treårig 
periode. 
Revisorerne Orla Hansen og Hans Benfeldt Kjær blev begge genvalgt med akklamation. 
 
Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede ordet under punktet eventuelt og han gav herefter ordet til 
formanden. 
Formanden fortalte herefter om Champagnelegatet, der blev indstiftet af C. Walther Thomsen i 1975, og 
legatets fundats. Formanden kaldte herefter Jan Møller frem foran forsamlingen og tildelte ham legatet i 
form af en flaske brut Champagne. Formanden motiverede tildelingen og fremhævede den indsats, som Jan 
har ydet i sin tid som sekretær i bestyrelsen. 
 
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og gav udtryk for, at det således havde været en nem 
opgave. Generalforsamlingen blev herefter givet tilbage til formanden. 
 
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for en god og kompetent ledelse. 
Forsamlingen blev takket for god ro og orden ligesom han takkede for valget. Til sidst sendte han en tak til 
bestyrelsen for et godt og forbilledligt samarbejde. 
 
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen ud som følger: 
MAJ-77 Niels Erik Kjær, formand. JAN-77 Jørgen Ø. Johnsen, næstformand. APR-68 Verny H. Thomsen, 
kasserer. OKT-77 Jan Møller, sekretær. APR-86 Jan Creutzberg, registrator. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
AUG-09 Kasper Bruun Algren Vestergaard og APR-79 Per Bundgaard Sørensen. 
Associeret bestyrelsen og webmaster: JUL-93 Anders Godtfred-Rasmussen 
 
For beretningen 
Jan Møller  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


