
  

 KØGE OG OMEGNS GARDERFORENING  

      
                                            27. august 2019 
 
 

Kære garderkammerat. 
 
Velkommen : Inden vi starter så lad os lige slukke vores mobiltelefoner.  
Så er det igen tid til vor årlige generalforsamling, jeg vil gerne bede jer rejse jer op.  
Før fanen ind 

 

 Vi har siden sidste generalforsamling mistet 4 medlemmer  

 Garder.  Se bilag 

 

 

 Vil I venligst rejse jer og holde et øjebliks stilhed. 

Æret være deres minde. 

 

Dagsorden:  1. Valg af dirigent, Bestyrelsen foreslår Frank Arne Petersen 
  Valg af 2 stemmetællere – Jens Thomsen og Peter Dangkel 

 

Formandens beretning: Økonomi, det går godt med et lille plus  vi har udfordringer med at få nok 

tilslutning til vores arrangementer, så de er svære at få til at løbe rundt – mere fra 

kassereren om regnskabet senere. 

Medlemstallet er på 183 prs. 

 

 

Aktiviteter :  

 

M/K bowling blev afholdt i april , til bowling og efterfølgende spisning i Køge 

Bowling Center. Mere om det fra udvalgsformanden senere. 

 

6/5 Årgangsparade – med op i mod 1600 deltagere / jubilarer…. 

 

9-10/6 Repræsentantskabsmøde i Randers,  

Igen etableret som stort møde, Kammeratskabs aften med koncert med Den Kgl. 

Livgardes Musikkorps, Gudstjeneste, march gennem byen og rep-møde, dametur 

og aftenfest. 

Ny forretningsfører Jan Stoltenborg 

Gavekort til Kronprins Frederik 50 år på en stol 

Præsident Flemming Rytter sygdom i familien orlov/permanent 

CHLG Mads Rahbek Tag jer sammen og gør noget for dem under 50 år.. 

 

15/6 Valdemarsdag deltog med fane 

 

  Fugleskydning – for få tilmeldinger - Aflyst 

 

2/9 Sommerudflugt til Helsingør aflyst  

 

5. september National Flagdag, kl. 08.00 Solrød Rådhus, flaghejsning og 

morgenmad. 

Kl. 10.00 Køge Kommune og Veteraner 

Kl. 18.00 Vores arrangement, Køge Rosenborg Exercits kommando, med 

borgmester med gæst HC Enevold Flyvevåbnet, 10 foreningsfaner ca. 50-60 

deltog i paraden inkl veteraner, afslutning i Marinestuen. – Flot 

 



  

22/10 Torskegilde hos Odd Fellow Gården, og med foredrag af Seniorsergant  

Søren Teigen fra egne rækker om udsendelser m.m. 

 

19/11 Bankospil , med ca. 75 deltagere, ros til Flemming – gaver 

Overskuddet går til jubilæumsfonden 

 

12/12 Jule skydning og afslutning bowling,  i Garderstuen til ”skud og spisning” – 

mere fra udvalgsformanden senere. 

 

Fanebærere meget aktive, hjemsendelsesparader i Høvelte, Dronningeparade, 

Valdemarsdag, National flagd og m.m. –  ikke kun fra mig, men også en stor ros 

fra DG 

 

 

 2019 

 

 

Bestyrelsen har holdt 6 møder siden sidste generalforsamling  

 

Vi har besøgt ca 20 gardere til Celebrationer / og er allerede godt i gang her i 2019  

 

Regionsbowling den 3/2 – med et fint resultat, mere fra Steen senere 

 

 

Forestående aktiviteter :  Formandsmøde den 2/3 i Solrød med Køge og Omegn som værter. 

Borgmester Niels Hørup bød velkommen 

 Punkter fra mødet: ( 19 ud af 21 – foreninger) 

-  Præsidenten: Medlemstallet – 9995 – 

Ny forretningsfører, Præsident, mange besøg og møder 

- Forretningsføreren 

Betalinger til DG går godt, tak for det nye job – hjælp mig når jeg skal lære 

- Kommunikationsansvarlige 

Det nye unge initiativ, undersøgelser af de unge – hvad vil de have 

og hvad kan de få…Årgangsklynger 10 år 

 

Øvrigt:  

- Gardermarch september 

- Gardergolf  

 

 Hjemsendelsesparade 

 

 M/K bowling i April 

 

 Fugleskydning  – August 

 

 Repræsentantskabsmøde 25. maj i Slagelse 

 

 Sommerudflugt er i støbeskeen  

 

National Flagdag med parade gennem Køge by sammen med de øvrige 

soldaterforeninger, Byrådet og andre. 

  

 Koncert i slut september / torskegilde udgår 

  



  

 Jubilæums arrangementer 26/10 

 

 Banko  x/11 2019 

 

 Jule Skydning  x/12 2019 

 

 Kalender udsendes inden sommerferien. 

 

 

 

 

 


