
 

 

 
              6. september 2021 

 
 Kære garderkammerat. 
 
  
Den ordinære generalforsamling afholdes 
  

mandag den 6. september 2021 
 

. 
  
Dagsorden:   1.  Valg af dirigent  
   Bestyrelsen foreslog Anders Lund Rasmussen, som blev valgt. 
    
   Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen, ikke blev afholdt i henhold til
   foreningens vedtægter, da der ikke var blevet afholdt generalforsamling i marts 
   grundet restriktioner i forbindelse med Covid19.  
    
   Dirigenten konstateretede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jf.  
   foreningens vedtægter.  
 
   Som stemme optæller blev valgt Flemming Hansen og Thomas Kristensen. 
 

2.  Formanden aflægger beretning 

Formanden aflagde beretning.  

 

Uffe ønskede, som tilføjelse til formandens beretning, takke Køge og omegns 
Garderforening for igen at have deltaget til Flagfest i Boholte kirke. 

 

Formanden ønskede at tilføje, at selvom medlemstallet er stedet i De Danske 
Garderforeninger, så er der ikke sluset medlemmer ud i Køge og omegns 
Garderforening, som stadig har et medlems talt på 172.  

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

3.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab  

Kasseren fremlagde regnskabet for 2021 samt budget for 2022.  

 

Regnskab og Budget blev godkendt.  

 

4.  Skydeudvalget aflægger beretning  

Konstitueret formand for skydeudvalget, Carsten Rasmussen aflagde beretning. 
Det var besluttet at han fortsatte som formand, og var blevet registreret i SKV 
som formand, indtil ny formand kunne vælges ved opstart i oktober 2021. 

Skydning opstartes 1. tirsdag i oktober. 

 

Beretningen fra skydeudvalget blev godkendt.  

5.  Bowlingudvalget aflægger beretning  

Steen Rasmussen aflagde beretning for Bowlingudvalget. 

 

Beretningen fra bowlingudvalget blev godkendt. 

6.  Fastsættelse af kontingent  



 

 

Formand og kasserer forslog fastholdelse af kontingentet på 325 kr.  

 

7.  Indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag. 

     

8.  Uddeling af hæderstegn 
Maj 1956 Gert Madsen 25 års. 
Oktober 1980 Bengt Wendt Sørensen 40 år. 
November 1971 Flemming Hansen 50 år 
Maj 1970 Carsten Rasmussen 50 år 
Januar 1970 Jørgen Nielsen 50 år 
Maj 1950 Børge Møller 70 år.  
9.  Valg af bestyrelse  
     På valg er:  Kasserer Carsten Rasmussen  
  Genvalgt   

Bestyrelsesmedlem Jacob Fevejle Nielsen 
Genvalgt  
Begge modtager genvalg 

10. Valg af suppleant 
      På valg er: Peter Wendt Sørensen 
  Modtager genvalg 
  Genvalgt 
11. Valg af reservefanebærer  
      På valg er :     Jacob Fevejle Nielsen 
  Modtager genvalg  
  Genvalgt 
12. Valg af revisor  
      På valg er :  Knud Rasmussen 
  Modtager genvalg  
  genvalgt 
13. Eventuelt 
Thomas Buus bad om ordet, Forklarede om arbejdet med Veteran Cafeen i 

 Køge, og åbningen med et forsorgshjem for Veteraner på Møn.  
  
Formanden takkede for god ro og orden. 
 
 


