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  1913 - 2013 

 

 

Generalforsamling 2014 

 

Stevns Garderforening afviklede fredag den 21. marts 2014 kl. 1800 generalforsamling på 

restaurant Lanterna i Rødvig på Stevns. Der var fremmødt 31 gamle gardere. Formanden NOV-67, 

Søren Sørensen bød velkommen.  

Generalforsamlingen rejste sig til ære for Dronningen og formanden udtalte et; Gud Bevare 

Dronningen. 

Første punkt var valg af dirigent og FEB 69, Preben Rasmussen blev enstemmigt valgt. Dirigenten 

konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet efter vedtægterne, og erklærede denne for 

beslutningsdygtig som foreningens øverste myndighed.  

Dagsordenen var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Som referent blev 

NOV-78, Lars Juel Clement valgt. Som stemmetællere blev JAN 83, Carl Skou og JAN 73, Helge 

Rasmussen valgt. 

Ordet blev herefter overladt til formanden for årets beretning (kort gengivet):  

2013 blev et godt år for foreningen. Der er ikke afgået medlemmer til Ryes Brigade – for første 

gang i min formandstid, er der ingen dødsfald. Det er vi glade for. En markant milepæl blev nået 

ved vores 100-årsjubilæum i juli måned. Stor opbakning til march gennem Store Heddinge, 

receptionen og aftenfesten. Stor tak til alle. Vi har gennemført alle vores faste års-aktiviteter, men 

også deltaget i særlige begivenheder, bl.a. markering af 70-året for redning af mange jøder under 

besættelsen 1940-1945 v/HJV-forening Køge den 5. oktober hvor vi fremmødte med fane. Vi deltog 

også ved Forsvarsbrødrenes 130-års jubilæumsfest. Desuden har repræsentanter fra bestyrelsen 

aflagt besøg hos medlemmerne i anledning af deres mærkedage. Vi er altid godt modtaget, og vi 

føler os værdsat ved disse besøg. 12 besøg blev aflagt i 2013. Fugleskydningen som altid i juni – 

massiv deltagelse til denne gode tradition, hvor mange af vores unge medlemmer også deltager. Der 

er godt salg af skydekort. Fuglekonge 2013 blev NOV 51, Niels Th. Hansen. NOV 51, Ejvind 

Bjerre havde igen skænket malerier som præmier samt malerier til en auktion. 

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, 

Bestyrelsesmedlem:  

NOV-78, Lars Juel Clement,  

Elkærvej 3, Hellested, 4652 Hårlev,  

tlf. 5665 6513 / 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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I oktober afholdtes der foredragsaften – om SIRIUS-patruljen v/Jens Bonde, gl. garder, Jægersoldat 

og SIRIUS-patruljen. Inspirerende aften og trak fulde huse v/både medlemmer og øvrige. 

Fra De Danske Garderforeninger kan det oplyses, at man havde et overskud på 250.000 (inkl. 

tilskud fra Tips- og Lottomidlerne). Der hensættes midler til nyt IT, Prinsgemalens 80-års dag samt 

HM Dronningens 75-årsdag i 2015. Der er ikke varslet kontingentstigning til næste budgetår. 

Garderbladet fortsætter i uændret form – tankerne om elektronisk udgave er skrinlagt. Muligvis 

kommer der en facilitet på den landsdækkende hjemmeside med videolink etc. PostDanmark har 

overtaget omdelingen på landsplan. 

For det nye år nævntes det, at der er 13 mærkedage hos medlemmerne. Vi har sammen med Høje 

Tåstrup Garderforening et fællesarrangement med et besøg på Koldkrigsmuseet den 1. juni. Læs 

mere på hjemmesiden. Fugleskydningen er den 14. juni på Humlemosegård og foredrag den 23. 

oktober med pensioneret oberst Lars R Møller. Vi er 117 medlemmer og vi har mailadresser på 99 

af jer. Indtil medio marts 2014 havde vi 830 besøgende på vores hjemmeside. Er der forslag til 

arrangementer kan man altid ringe eller skrive til bestyrelsen. Tak til medlemmerne for jeres 

opbakning. Tak til bestyrelsen.  

Beretningen blev godkendt med applaus. Flere medlemmer rejste sig og takkede for besøgene ved 

deres mærkedage. Dirigenten takkede formanden for hans gode og saglige virke som formand 

gennem nu mange år. 

Skydelederen MAJ 73, Leif Larsen berettede om fællesskydningen m/Sydsjælland-Faxe-Stevns i 

Fladsåhallen. Vi fik 1. plads/seniorer og en 2.plads/veteran. Afslutning og fællesspisning den 18 

marts i Hårlevhallen sammen med Faxe. Vi fik 1.plads og 3.plads. Der ses gerne flere skytter til 

vores arrangementer. Vandrepokalen for bedste skydning i året gik til 415 NOV 67, Søren Sørensen 

(formanden). Søren Skovly´s mindepokal for Næseringen v/Fugleskydningen gik til MAJ 73, Leif 

Larsen (skydelederen). 

Kassereren NOV-78, Hans Henrik Thyssen fremlagde det bilagskontrollerede regnskab og dette 

godkendtes. Trods jubilæet var underskuddet kun på 937,51 kr. og beholdningen på 32.907,13 kr. 

Jubilæumsudgifterne er afviklet som beregnet og der er ingen skyldsposter. Jubilæumssparegrisen 

fik indhøstet godt 1.900,- kr. fordelt over flere arrangementer. Der blev forespurgt til posten for 

1.200,- kr. til Garderportvin – dette var til desserten v/jubilæumsfesten. 

Indkomne forslag: Ingen. 

Valg til bestyrelsen: Genvalg af MAJ 73 Leif Larsen og NOV 78, Hans Henrik Thyssen. Genvalg af 

DEC-00, Lars Kragh Jacobsen som suppleant.  

Valg af revisorer og revisorsuppleanter:  

Genvalg af JUN 67, Jan Poulsen og FEB 69, Ole Bille Andersen samt suppleant MAJ 75, Per 

Pedersen. 

Under evt.: Ingen bemærkninger 

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

aftrådtes der til Gule Ærter/Wienerschnitzel med tilbehør.  
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Efter spisningen blev jubilæumstegn uddelt til: 

 

40 år: FEB 69, Ole Bille Andersen, 747 MAR 67, Hans A Hansen, FEB 69, Preben Rasmussen, 

FEB 69, Anders Nøhr og OKT 73, Lars Hemming Tranekær.  

50 år: 894 SEP 63 Ole Sjøberg Christiansen og SEP 63, Carsten Vitus. 

60 år: 895 NOV 51 Niels Th. Hansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter spisningen blev der vist billeder og TV-indslag fra jubilæumsdagen.  


