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Generalforsamling 2019
Stevns Garderforening afviklede fredag den 22. marts 2019, kl. 1800 den ordinære generalforsamling på
Traktørstedet Højeruplund i Højerup. Der var fremmødt 33 gamle gardere. Formanden 415-NOV-67, Søren
Sørensen bød velkommen, og fanen blev ført ind af fanebærer FEB-69, Preben Rasmussen.
Pkt. 1: Valg af dirigent:
FEB-69, Preben Rasmussen blev forslået og enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede
generalforsamlingen for lovligt indvarslet med mindst 14 dages varsel – udsendt den 27. februar 2019 på mail/brev,
og dermed beslutningsdygtig som foreningens øverste myndighed.
Stemmetællere: JAN-63, John Nielsen og NOV-67, Knud Schrøder.
Referent: NOV-78, Lars Juel Clement.
Pkt. 2: Beretning om foreningens virke:
Formandens beretning: Formanden bad forsamlingen om at rejse sig for at mindes 893-SEP-63, Carsten Vitus,
der afgik ved døden 18. august 2018. Carsten var aktiv i Stevns Garderforening og deltog bl.a. i
generalforsamlingerne og vores fugleskydninger.
Vi har taget hul på Stevns Garderforenings 106-årige historie. Vi følger stadig op på de gamle traditioner og deltager
i de faste arrangementer (se hjemmesiden) i årets løb. Udover disse har vi i deltaget ved HK Kronprinsens 50-års
fødselsdag den 26. maj. Vi var fanerepræsenteret med m/Fanebærer og et bestyrelsesmedlem.
Fugleskydningen trak 30 gl. gardere, der havde en fin dag. Efterfølgende frokost med damer, samt præmieuddeling.
Ved skud af skydelederen MAJ-73, Leif Larsen, kunne vi udråbe den nye Fuglekonge, JAN-68 Hans Egon
Pedersen.
Som noget nyt forsøgte vi os med en bustur. Fredag den 15. juni besøgte 27 stevnsboere Politimuseet. En god
oplevelse og et godt indblik i dansk kriminalhistorie. En engageret rundviser: pensioneret vicepolitiinspektør Ole
Küpper fortalte om dansk politihistorie fra helt gamle dage og op til nu. Gerne større tilslutning er ønskeligt.
Torsdag den 25. oktober mødte 50 interesserede tilhørere op for at høre tidligere operative chef i PET Frank Jensen,
nu terrorekspert for TV 2 News. Et spændende foredrag. Her kunne vi også have ønsket lidt større deltagelse.
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Den 11. november markerede vi som altid afslutningen på 1. verdenskrig - dog med en lidt anden markering af
højtideligheden end normalt. Årsagen hertil var, at datoen i 2018 var 100-års dagen for 1.-Verdenskrigs afslutning.
I den anledning var der arrangeret en mindegudstjeneste i Lille Heddinge Kirke, inden kransenedlæggelsen i Ole
Frandsen Andersens Kapel på kirkegården. Inden denne ceremoni deltog vi sammen med de øvrige
soldaterforeninger, ved en kransenedlæggelse ved Halifax stenen i Højeruplund. Kransen her blev lagt af Matthew
Chambers, barnebarn til en af de faldne flyvere, Colin Chambers, som var navigatør på Halifax DT620, der efter
nedskydning af en tysk jager styrtede i havet udfor Højerup den 14. marts 1943.
Vi været på hjemmebesøg ved de gl. garderes mærkedage – og tak for velkomsten i den anledning.
I indeværende år har vi været repræsenteret ved formandsmødet i Solrød den 5. marts. Vi vil være repræsenteret
ved årets Repræsentantskabsmøde i Slagelse den 25. maj. Vi forventer at blive indkaldt med faner ved Dronningens
ankomst til Køge ved sommertogtet m/Kongeskibet den 28. -29. maj 2019.
Ligeledes har Køge Garderforening 100-års jubilæum, hvor vi formentlig også bliver bedt om deltagelse.
Vores flag; Dannebrog, der jo som bekendt faldt ned fra himlen i Tallin i Estland i 1219, kan i år den 15. juni fejre
800 år. Der vil blive afholdt faneparade med start på Livgardens Kaserne og afslutning på Rådhuspladsen. Om det
bliver i København eller lokalt vi deltager, må afgøres i samråd med fanebæreren.
Vi har 17 runde mærkedage hos medlemmerne i 2019.
Medlemstallet i de Danske Garderforeninger er faldende. For første gang pr. 1. januar 2019, var det samlede
medlemstal under 10.000, helt præcist 9.987. Tendensen går mod sammenlægninger. For øjeblikket forhandler Faxe
og Haslev om en sammenlægning, og de har henholdsvis 40 og 70 medlemmer.
Hvervekampagnen af unge gardere er slået fejl. Garderforeningerne har ikke fastholdt de unge.
Ung-Initiativet: De danske Garderforeninger (DG) har som bekendt i mange år kæmpet for fastholdelse af
medlemmer, og særlig har man haft svært ved at fastholde de yngste generationer af gl. gardere. De unge meldes
ind i foreningen på hvervemødet, og ved manglende indbetaling af kontingent, meldes hovedparten ud af foreningen
igen.
De danske Garderforeninger har udarbejdet et Ung-Initiativoplæg, der går ud på en banebrydende ændring af
måden, vi indtænker unge medlemmer på. Ved indmeldelsen nu i en lokalforening, splittes en årgang totalt op, hvor
chancen for at møde en årgangskammerat er ubetydelig. Det er nu hensigten at der oprettes 5 regionale ungecentre
i DG`s respektive regioner. Ungecentrenes operative område udgør regionernes største byer. 2 i Jylland, 2 på
Sjælland og 1 på Fyn. Her vil man forsøge at samle de unge årgange. Medlemskabet kan højst andrage 10 år,
hvorefter de skal udsluses til de lokale garderforeninger.
De danske Garderforeninger vil forestå opkrævning af kontingent, der er tænkt opdelt i 3 rater a` 79 kr. De vil
modtage Garderbladet på lige fod med medlemmer af traditionelle garderforeninger. Dette vil formentlig få
indflydelse på medlemstallet i lokalforeningerne de første 10 år, idet der kun forventes lav tilgang fra nye
indkaldelseshold. Oplægget er påtænkt en 3-årig periode, hvorefter det vil blive evalueret.
Derfor må vi lokalt optimere rekrutteringen blandt ældre årgange med henblik på at skabe en større medlemstilgang
til foreningerne.
Der er valg til præsident til De Danske Garderforeninger. Inden 1. februar 2019 kunne der stilles forslag til ny
præsident. Fra Stevns har vi peget på nuværende fungerende præsident Jens Crone. Da der ikke er andre forslag,
vil han blive valgt på repræsentantskabsmødet i Slagelse i maj måned.
Omkring jubilæumstegn er det således, at vi pr. automatik tildeler gamle gardere 25-års tegn – og opefter.
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10-års tegnet tildeles, når der fremsiges ønske herom og personligt fremmøde på den efterfølgende
generalforsamling. Medlemstegn tildeles ved personligt fremmøde på den efterfølgende generalforsamling efter
indmeldelsen.
Jeg vil slutte min beretning med at takke alle, der aktivt støtter op om Stevns Garderforening.
Tak til bestyrelsen og vores administrative støtte for et rigtig godt samarbejde.
Medlemstallet er 102 mand – vi havde 8.759 klik/besøgende på vores hjemmeside, der således er godt besøgt.
Husk Fugleskydningen lørdag den 1. juni 2019 – igen på Humlemose i Lyderslev.
Tak for modtagelsen hos medlemmer ved besøg v/mærkedage + salg af skydekort til Fugleskydningen.
Beretningen blev herefter livligt drøftet:
Debat og kommentarer fra generalforsamlingen var møntet på beretningens punkt om Ung-Initiativet: Udbredt
skepsis til metoden – og der ikke skal indtegnes direkte til de lokale foreninger. Kan man tro på, at de unge efter en
tid i de regionale store foreninger finder vej til de lokale foreninger! Flere gode forslag til direkte lokalhvervning
blev nævnt, men alle er i forvejen kendte metoder i DG.
Bestyrelsen: Vi har ikke adgang til hjemsendelsesdata, og må ikke kontakte de unge. Det er alene hvervemødet på
kasernen, der kan bruges til kontakten. DG kan ikke sende et Garderblad til alle hjemsendte som markedsføring,
idet man ikke umiddelbart må bruge deres adresser til dette. Endvidere er det en stor omkostning at både trykke og
udsende Garderbladet.
Hjemsendte unge gl. gardere kan stadig vælge at indmelde sig i en lokal forening som hidtil – og de får da samtidigt
frit medlemskab i de nævnte regionsforeninger og de tilbud, der følger med.
Alle var enige i, at netværket i en lokal garderforening er uvurderligt og bør fremmes – både centralt og lokalt.
Der blev fremsagt forslag til et film om Stevns Garderforening (Stevns WEB-TV v/Stevnsbladet) som
appetitvækker til både unge gl. gardere og tidligere gl. gardere på Stevns, der ikke har fået meldt sig ind. Bestyrelsen
tog dette til efterretning og arbejder videre med dette.
Fælles: Brug jeres lokalkendskab og god markedsføring – møder I en gl. garder, der ikke er medlem – så fortæl om
Stevns Garderforening og anbefal et medlemskab.
Formandens beretning herefter taget til efterretning (med applaus).
Skydelederens beretning: v/MAJ-73 Leif Larsen:
Der har som vanligt været vinterskydning på Hotherskolen i Hårlev (som afslutter den 26. marts 2019) og
fællesskydning med Faxe GF og Haslev GF. Præmier til Stevns GF: Veteranpokal 97 P, FEB-69, Preben
Rasmussen. Søborgpokalen 95 P, JAN-73, Helge Rasmussen og holdpokal til Stevns GF med 461 P.
Fladsåskydningen/Sydsjælland-Haslev-Faxe-Stevns: 190 P, MAJ-73, Leif Larsen, 179 P, DEC-00, Lars Kragh
Jacobsen. Hotherskolen i Hårlev/Pokalskydningen: MAJ-73, Leif Larsen. Søren Skovlys mindepokal for god
skydning/næseringen ved Fugleskydningen 2018 gik til gæst Jesper Larsen/søn: MAJ-73, Leif Larsen).
Pkt. 3: Regnskabet og fastsættelse af kontingent
Kasserer NOV-78, Hans Henrik Thyssen fremlagde regnskabet, der balancerede med et overskud på kr. 3.837,44.
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Regnskabet blev godkendt. Kontingent blev vedtaget til uændret kr. 300,-.
Pkt. 4: Indkomne forslag
NOV-78, Lars Juel Clement fremførte sine tre stillede forslag:
Indførelse af mulighed for betalingsservice af kontingent. Ved indmeldelse af nye medlemmer tilgår der ofte tilsagn
om betaling via betalingsservice til foreningen. Forslaget grundigt drøftet og med flere indlæg for- og imod.
Kasserer NOV-78, Hans Henrik Thyssen orienterede om, at kun i nogen grad var der restanter, der ved
forglemmelse ikke fik betalt kontingent til tiden. Måske var oplyst betalingsdato for lang i forhold til den udsendte
meddelelse om årligt kontingent – og man glemmer betalingen til tiden. Prisen for oprettelsen af en betalingsservice
pr. betaling er kr. 11,- og efterfølgende kr. 9,- som gebyr. Dette vil belaste økonomien. Fra debatten: MobilPay
kunne være en mulighed – bestyrelsen dog dette til efterretning. Generalforsamlingen stemte imod forslaget og
overlod videre sagsbehandling til bestyrelsen.
Forslag om mulighed for rykkergebyr ved fortsat manglende betaling af kontingent. Tilsvarende grundigt drøftet
for- og imod. Bestyrelsens henvendelser til medlemmerne ved manglende betaling tillægges stor betydning og
årsagen er som hovedregel en forglemmelse. Dog må der slettes medlemmer grundet manglende betaling og ingen
tilbagemelding på henvendelser. Forslaget nedstemt og det indstilles, at bestyrelsen arbejder videre med
problemstillingen.
Fremlagt forslag om revidering af vedtægterne – en tidssvarende udgave med tilføjelse af virkningerne af
Persondatalovgivningen og skærpelse af bestyrelsesansvaret for våbenpåtegningerne. Der er tillige skabt større
sammenhæng med fællesvedtægternes § 5 for De Danske Garderforeninger. Forslaget vedtaget med 32 stemmer
for og én hverken for eller imod. Forslaget bliver layoutmæssigt tilpasset, og tilgår medlemmerne via hjemmesiden.
Pkt. 5: Valg til bestyrelse:
Genvalg af: 415-NOV-67, Søren Sørensen og AUG-07, Ruben Lykke Pedersen. Nyvalg af APR-87, Jens Egsgaard.
FEB-69, Preben Rasmussen genopstillede ikke til valg.
Bestyrelsen består således af: 415-NOV-67, Søren Sørensen, NOV-78, Hans Henrik Thyssen, MAJ-73, Leif Larsen,
AUG-07 Ruben Lykke Pedersen og APR-87, Jens Egsgaard.
Efter valghandlingen takkede formanden afgående bestyrelsesmedlem FEB-69, Preben Rasmussen for hans
mangeårige virke i bestyrelsen – han blev indvalgt i bestyrelsen den 27. marts 1995 og har ydet en kæmpe indsats
for Stevns Garderforening. Preben blev overrakt en WITT Garderfigur som påskønnelse. Vi er så heldige, at Preben
fortsætter som fanebærer og samtidigt lader foreningen afholde den årlige fugleskydning på sin smukke gård i
Lyderslev. Det er en flot gestus til stor gavn for foreningens virke.
Valg af suppleanter.
Genvalg af: DEC-00, Lars Kragh Jacobsen og JAN-73, Helge Rasmussen.
Pkt. 6: Valg af revisorer og revisorsuppleant:
Kun i lige år – for 2 år.
Pkt. 7: Valg af fanebærer og reserve:
Genvalg af FEB-69, Preben Rasmussen og NOV-78, Hans Henrik Thyssen.
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Pkt. 8: Eventuelt
i.a.b.
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen som afsluttet.
………………………
FEB-69, Preben Rasmussen
Dirigent
NOV-78, Lars Juel Clement
Referent
Der aftrådtes herefter til Gule Ærter /Wienerschnitzel – soldaterhistorier og sange.

Efter spisningen var der tildeling af jubilæumstegn til:
50 år: 415-NOV-67, Søren Sørensen og 610-JAN-68, Hans Egen Pedersen. 40 år: 112-JAN-62, Ib Lykke Pedersen,
JUL-78, Carsten Petersen, JUL-78, Claes Stolshøj Pedersen og NOV-78, Lars Juel Clement. 25 år: MAJ-73, Leif
Larsen og JUL-94, Henrik Ravnshøj Olsen. 10 år: MAJ-64, Max Laursen og APR-06, Henrik Stolshøj.

Bagest fra venstre: MAJ-64, Max Laursen – NOV-78, Lars Juel Clement, JUL-78, Claes Stolshøj, JUL-78, Carsten
Petersen, 112-JAN-62, Ib Lykke Pedersen, 610-JAN-68, Hans Egon Pedersen og 415-NOV-67, Søren Sørensen.
Front fra Venstre: MAJ-73, Leif Larsen, (medlemstegn) DEC-17, Joakim Naur Jensen, APR-06, Henrik Stolshøj og
JUL-94, Henrik Ravnshøj Olsen.
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Far og søn (40 år og 10 år)

Formandens 50 års-tegn – dirigenten hæfter dette

Som afslutning på en god aften fortalte MAJ-64, Max Laursen medrivende og energisk om sin tjenestetid som
befalingsmand i Den Kgl. Livgarde. En skøn fortælling om alle facetter af livet som befalingsmand og de historier
vi alle kunne genkende – de sjove – de alvorlige og de minder som alle har i bagagen efter en tid i Livgarden.

I sandhed kunne flere af tilhørerne genkende nævnte befalingsmænd og officers små særheder og metoder til
befalingsudgivelse og håndtering af opgaverne.
Max har oplevet mangt og meget i sin tjenestetid i Den Kgl. Livgarde og været rundt i næsten samtlige tjenestegrene
i regimentet. Vi kom ind bag historierne og de metoder, der i ”tidligere tider” uddannede soldaterne til grøn og blå
tjeneste.
Desværre var der ikke tid til fortællinger om udsendelse på missioner og tiden efter tjenesten – det må vente til
næste gang.
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