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Generalforsamling 2019. 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Marineforenings lokaler på Køge Havn den 11 marts. 

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. 
 

Formand Henrik Agerlin bød velkommen til alle. 
Derefter bad han generalforsamlingen om at rejse sig og fanen blev ført ind. 
Herefter mindedes generalforsamlingen vores afdøde garderkammerater: 
Apr 1969 Ole Nielsen – død den 7/4 2018    
Maj 1948 Svend Lyngby – død 26/9 2018     
Nov 1946 Niels Poul Jensen – død 7/12 2018 
Nov 1955 Arne Pedersen – død 5/3 2019   
 
Æret være Deres minde. 
 
Frank Arne Petersen blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingen 
lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Han gav derefter ordet til Formanden. 
 
Formanden fremlagde sin beretning for det forløbne år. 
Han konstaterede blandt andet, at flere arrangementer skuffende var blevet aflyst, 
på grund af manglende tilslutning. Desuden orienterede han om det nyligt afholdte 
Formandsmøde, som foreningen var værter for. 
Der var ingen spørgsmål til beretningen og denne blev godkendt. 
Beretningen er tilgængelig på vores hjemmeside www.koogf.dk ,under galleri-
generalforsamlinger- 2019. 
 
Herefter fremlagde kasserer/registrator Carsten Rasmussen det reviderede 
regnskab. 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet og dette blev godkendt. 
 
Som medlem af skydeudvalget fremlagde Carsten Rasmussen, i Skydeformandens 
fravær, udvalgets beretning.  
Sven-Erik Sjøtlow konstaterede at hygge i Garderstuen, blev omtalt som hygge i 
”Bundstykket”. ”Bundstykket” er baren i Garderstuen. 
Beretningen blev godkendt. 

http://www.koogf.dk/


Beretningen er tilgængelig på vores hjemmeside www.koogf.dk ,under galleri-
generalforsamlinger- 2019. 
 
Bowlingformand Steen Rasmussen forelagde bowlingudvalgets beretning. 
Egon Hansen bemærkede at bowlingsæsonen går fra september til maj og ikke som 
bowlingformanden sagde, fra november til maj. Beretningen blev godkendt. 
Den rettede beretningen er tilgængelig på vor hjemmeside www.koogf.dk ,under 
galleri-generalforsamlinger- 2019. 
 
Kontingentet blev fra bestyrelsens side foreslået hævet fra 2020 til kr.: 325,00. Dette 
blev vedtaget. 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Derefter uddelte formanden hæderstegn til følgende: 
60 år GD 859 sep.-57 Sven-Erik Sjøtlow. 
60 år GD 314 jan-58.2 Mogens Jensen 
60 år GD 339 jan-58.2 Mogens Hedebo  
50 år GD 591 jan-61.4/1 Egon Hansen 
50år GD 087 sep.-68 Niels Erik Olsen 
10 år GD dec-84  Rolf Larsen  
Tillykke til alle. 
Billeder er tilgængelige på vor hjemmeside www.koogf.dk ,under galleri-
generalforsamlinger- 2019. 
 
 
Kasserer/registrator  Carsten Rasmussen 
Bestyrelsesmedlem  Jacob Fevejle Nielsen 
Var begge på valg og blev genvalgt. 
Revisor Steen Kronborg var på valg og ønskede ikke genvalg. Knud Rasmussen 
blev nyvalgt, som revisor. 
Suppleant Knud Rasmussen var på valg og blev valgt som ny revisor.  
Peter W. Søren blev derfor valgt, som ny suppleant. 
Reservefanebærer Jacob Fevejle Nielsen blev genvalgt 
 
Under punktet eventuelt: 
Sven-Erik Sjøtlow fremførte, at Fuglekongebanderoleret, når det ikke er hos den for 
året kårede Fuglekonge burde forefindes i Garderstuen. 
Stoffer ville lige minde om, at selvom kontingentet steg med 25 kroner, var priserne 
de samme i ”Bundstykket”. 
Fanebærer Flemming Hansen orienterede om Blå Fest i Køge den 2. marts. En stor 
ære og oplevelse, at gå i spidsen for paraden og samværet på Rådhuset, med taler 
af Borgmester og oplæsning af hilsenen fra Formandsmødet og Køge GF. Tak til de 
hurtigt reagerende ”hjemmeværns politifolk” der med kort varsel stillede op. Egon 
Hansen var skuffet over, at Borgmestertalen ikke blev holdt på Torvet. Det blev den 
på Rådhuset af praktiske og trafikale grunde. 
 

http://www.koogf.dk/
http://www.koogf.dk/
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Carsten Rasmussen fortalte, at grundet den Blå Fest, måtte den gamle fane ud af 
mølposen og i brug ved Formandsmødet samme dag. 
Gert Madsen ville høre om hvorfor vi holdt torskegilde uden torsk.  Formanden 
svarede, at arrangementet ville blive for dyrt med den daværende pris på torsk og 
man derfor havde set sig om efter andre muligheder. Odd Fellowgården med 
Wienersnitsel. 
Formanden kaldte Flemming Hansen frem og udnævnte ham til ”Årets 
Garderkammerat” og overrakte ham den indstiftede vandrepokal. Flemming Hansen 
takkede mange gange for udnævnelsen, som han ikke havde set komme. 
Stoffer orienterede herefter om at, klokken i ”Bundstykket” stod til fri afbenyttelse og 
brug. 
Uffe Lundgård og Anders Lund Rasmussen orienterede om, at Danmarkssamfundet 
afholder 800-års jubilæum og Valdemarsdag den 14. juni i Køge grundet, at der på 
selve dagen den 15. juni er stor parade fra Garderkasernen i Gothersgade til 
Rådhuspladsen 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål eller indlæg og sluttede 
generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde og  
takkede fremmødte for deltagelse.  
 
 
 

Den       /         2019.  
 
______________________                                      _______________________ 
         Steen Rasmussen                                                   Frank Arne Petersen 

              Referent                                                                      Dirigent 
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