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GENERALFORSAMLING 2013
Stevns Garderforening afviklede fredag den 22. marts 2013 kl. 1800 den årlige generalforsamling på
Kursuscenter Klinten i Rødvig på Stevns. Der var fremmødt 33 gamle gardere.
Formanden NOV-67, Søren Sørensen bød velkommen til årets generalforsamling.
Dagsordenen var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Første punkt var valg af
dirigent og FEB 69 Preben Rasmussen blev enstemmigt valgt. Som referent blev NOV-78, Lars Juel Clement
valgt. Som stemmetællere blev 112 JAN-62, Ib Lykke Pedersen og 047 MAJ 61, Hans Rasmussen valgt.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet efter vedtægterne, og erklærede denne for
beslutningsdygtig som foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen rejste sig til ære for Dronningen og formand udtalte et; Gud Bevare Dronningen.
Ordet blev herefter overladt til formanden for årets beretning. Formanden bad generalforsamlingen rejse sig
for ære være 3 afdøde medlemmer i Stevns Garderforening; 512-NOV 46, Poul Kildetoft, 201-MAJ 49,
Henning Bencard og 912-NOV 52, Arne Ebdrup.
Året 2012 må betegnes som et godt og stabilt år for foreningen. Der er 117 medlemmer, hvilket er en mindre
fremgang i forhold til året før - hjertelig velkommen til de nye medlemmer.
En af de helt store nyskabelser er, at vi har fået vores egen hjemmeside, som er godt besøgt. Besøgstallet
siden nytår var 1.560 stk. Vi har fået megen ros for opbygningen og tilgængeligheden af hjemmesiden.
Formanden blev kontaktet af et medlem i København, der har været med til at oprette hjemmesider for andre
foreninger, han udtrykte stor ros og anerkendelse af hjemmesiden. Vi har nu mailadresse på 77 ud af 117
medlemmer.
Året 2013 er et særligt år for Stevns Garderforening. Den 20. juli 1913 blev vores forening startet, og vi vil
naturligvis markere 100-årsdagen, lørdag den 20. juli 2013. Der er mange for beredelser men vi er godt med.
Jubilæet omtales senere.
Formanden fremhævede i forbindelse med jubilæet udgivelsen af bogen ”Stevns før og nu”, med en artikel
om Stevns Garderforening. En rigtig god artikel og et fint oplæg til vores jubilæum.
Den 4.maj deltog vi i højtideligheden af Danmarks befrielse i 1945. Hjemmeværnskompagniet Stevns lægger
stor vægt på at fastholde denne smukke tradition. Dette sker i samvær med de øvrige soldaterforeninger. Stor
tak til MAR-67, Hans A. Hansen, der også er Hjemmeværnsaktiv.
Den 8. – 10. juni deltog NOV-78, Hans Henrik Thyssen og formanden i repræsentantskabsmøde i Fredericia.
For formanden var det et særligt møde, da han fik overrakt De Danske Garderforeningers hæderstegn.
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På Valdemarsdag den 15. juni var der indkaldelse fra De Danske Forsvarsbrødre på Stevns til
fanekommando sammen med Hjemmeværnskompagni Stevns, Stevns Marineforening og Forsvarsbrødrene i
anledning af mindehøjtideligheden for de faldne i de sønderjyske krige ved mindestenen ved Falckstationen i
Store Heddinge. Senere samme dag deltog foreningen i flaggudstjeneste i Store Heddinge Kirke.
Fugleskydningen blev traditionen tro afholdt hos FEB-69, Preben Rasmussen på Humlemose den 23. juni
2012. 38 gamle gardere var fremmødt til denne årlige begivenhed. Årets fuglekonge blev 047-Maj 61, Hans
Rasmussen ved skud af JAN-71, Leif Christensen. 844 NOV-51, Ejvind Bjerre havde skænket 3 malerier
som præmier.
Den 5. september er national flagdag for Danmarks soldater, og foreningen deltog ved et arrangement i
Højeruplund.
Den 25. oktober afholdtes foredrag ved Thomas Rathsack på Lanterna i Rødvig med 112 tilhørere. Det blev
en stor succes, og pladserne var revet væk. Den tidligere jægersoldat og gardersergent skuffede ikke. Med et
veltilrettelagt foredrag kunne han fastholde sit publikum – og underholde med historier fra egne oplevelser i
Jægerkorpset.
Den 11. november deltog foreningen med fane i en mindehøjtidelighed for afslutningen af 1. verdenskrig.
Højtideligheden foregik ved det lille fredede kapel på Lille Heddinge Kirkegård, der rummer kisten med
soldat i US-Army Ole Frantzen Andersen. De øvrige soldaterforeninger deltog også. Der var ligeledes besøg
ved to soldatergrave på Lyderslev Kirkegård.
Formanden orienterede om formandsmøde i Glostrup den 2. marts. Her blev der særligt informeret om
Garderbladet. Garderbladet en vigtig del for mange af vores medlemmer. 11 gange om året udkommer bladet
og den helt store udgift er omdelingen af bladet. Man prøver i en periode på et halvt år at udgive bladet
elektronisk, således at man via De Danske Garderforeningers hjemmeside kan læse bladet. Hvis dette bliver
en succes, kan man reducere udgifterne fra ca. 60.000 kr. pr. omdeling via Bladkompagniet til ca. 30.000 kr.
pr. gang. Årligt vil det give en besparelse på 330.000 kr. Formanden tror at mange fortsat vil have en
papirudgave, men opfordrede til kommentarer, som kan videregives.
Den 14. marts blev vi atter kaldt til mindesammenkomst i Højeruplund i anledning af Halifax-styrtet. Det er
70 år siden at Halifax DT 620 flyet blev skudt ned af en tysk Natjager og i den forbindelse afholdt Halifaxgruppen et fint arrangement til minde om den dræbte RAF besætning.
Ud over disse faste arrangementer har bestyrelsen aflagt besøg hos medlemmerne i forbindelse med
mærkedage. I alt er det blevet til 10 besøg i 2012.
I 2013 er der 12 medlemmer, der fylder rundt. Formanden takkede for den fine modtagelse man altid får,
hvis det er belejligt vi kommer på besøg på mærkedagen.
Formanden udtrykte tak til bestyrelsen for det gode samarbejde der har været i årets løb. En særlig tak til
vores fanebærer FEB-69, Preben Rasmussen. Det er netop 25 år siden at han overtog hvervet som fanebærer
i Stevns Garderforening. Altid korrekt og punktlig i din optræden med fanen. Jeg har bemærket at andre
fanebærere siger, vi følger bare Preben, når vi har sammenkomster. Vi vil udtrykke stor taknemlighed for en
god og stor indsats for vores forening.
Og sidst men ikke mindst en særlig tak til alle jer medlemmer, som trofast støtter og bakker op om Stevns
Garderforening.
Formandens beretning blev godkendt med applaus.
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Skydeleder MAJ-73, Leif Larsen aflagde sin beretning for året. I årets løb havde der traditionen tro været
skydekonkurrence i Hårlev Hallen samt skydning i Fladså Hallen sammen med Haslev og Faxe
Garderforeninger. Stevns Garderforening vandt hovedparten af skydningerne. DEC 00, Lars Kragh Jacobsen
modtog årets vandrepokal for god skydning.
Søren Skovly´s mindepokal gik som vandrepokal til MAR-92 Jens Andreasen som skytte for Næseringen
ved Fugleskydningen 2012. Skydeledere appellerede for flere skytter til foreningens skydninger.
Sekretær NOV 78, Lars Juel Clement orienterede om status på forberedelserne til 100-årsjubilæet den 20. juli
2013. Foruden bestyrelsen er der arbejdsstøtte fra: JAN-77, Peder Due Petersen, DEC-00, Lars Kragh
Jacobsen, MAR-67, Hans A. Hansen og JUN-85, Bjarne Bladt Hansen.
Der er udarbejdet Aktionsplaner for alle aktiviteter – der vil bl.a. indgå: Udstilling af garderuniformer mm. i
Din Tøjmand, Nytorv i Store Heddinge, samt et godt tilbud på blå blazer og grå bukser i samme butik. March
gennem byen og holdt på Rådhuset samt reception på HJV-gården.
Der er bestilt jubilæumstegn. Der udgives jubilæumsfolder og der arbejdes på en smuk forside i samarbejde
med en stevnsk kunstner. Aftenfesten afvikles på Højeruplund.
Der vil være indvielse af ny suppleringsfane samt uddeling af hæderstegn. Der er skrevet og afsendt over 30
ansøgninger til fonde mm. Der er modtaget: Tuborgfonden (15.000,- kr.) til folder og festtegn og Pro Patria
Fond har givet støtte (6.500,- kr.) til ny suppleringsfane.
Yderligere information og praktiske oplysninger om jubilæet vil være tilgængelige på hjemmesiden
www.stevnsgarderforening.dk samt ved årets Fugleskydning lørdag den 1. juni 2013 på Humlemose i
Lyderslev.
Kassereren NOV-78, Hans Henrik Thyssen fremlagde det bilagskontrollerede regnskab og dette godkendtes.
Kassereren bemærkede igen i år, at der desværre var restancer for manglende kontingent på kr. 3.500,-. Der
er heldigvis modtaget restanceindbetalinger siden nytår. Regnskabet godkendtes.
Søren Skovly´s Mindelegat har et indestående på kr. 5.853,76 og en rentetilvækst på kr. 7,32. Kontingentet
fortsætter som uændret.
Indkomne forslag: Ingen.
Valg til bestyrelsen: Genvalg af NOV-67, Søren Sørensen, FEB-69, Preben Rasmussen og NOV 78, Lars
Juel Clement. Genvalg af DEC-00, Lars Kragh Jacobsen som suppleant.
Valg af fanebærer: Genvalg af FEB-69, Preben Rasmussen og som reservefanebærer NOV-78, Hans Henrik
Thyssen.
Valg af revisorer og revisorsuppleanter: Ej valg i år.
Under evt.: Ingen bemærkninger
Medlemstegn uddeltes til AUG-11 Claus Juel Clement.
Dirigenten takkede formanden for hans gode varetagelse af formandsopgaven også i 2012.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen som afsluttet. Herefter aftrådtes
der til gule ærter med tilbehør.
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Efter ærterne fortalte Villy Eenberg,
Gjorslev om sine oplevelser som
deltager i Robinson Ekspeditionen
2009 på TV-3 og hvor han blev
vinder af en ½ mill. kr.
En spændende og medrivende
fortælling, der åbenbarede de
strabadser og oplevelser et Reality
Show kan byde på.
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