
  

KØGE OG OMEGNS GARDERFORENING  

      
                                            22. marts 2016 
 
 

Kære garderkammerat. 
 
Velkommen : 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 1 medlem Garder 534-nov 1959. 

Børge Nielsen. Vil I venligst rejse jer og holde et øjebliks stilhed for ….. 

Æret være hans minde. 

 

Dagsorden:  1. Valg af dirigent, Bestyrelsen foreslår Frank Arne Petersen 
 

Formandens beretning: Økonomi, God med et lille overskud – mere fra kassereren 

Medlemstallet er på 195 prs. 

Flot ros til registratoren/kassereren og tak til Hverveudvalget/sekretariatet for ny 

procedure. 

 

Vi lavede ”kuvert-fyld” fr at få flere over på email – da portoen er alt for dyr. Det 

har betydet at vi er gået fra 120 til 160 email adresser. 

 

Jørgen og jeg har udfærdiget forslag til nye vedtægter, ved brug af og med 

inspiration fra andre garderforeninger. Moderniseret dem. 

 

Det var også året hvor vi igen kunne tilbyde vores medlemmer en kalender 

 

 

Aktiviteter :  

 

Formanden deltog i Faneparade for HMD II ved 75 års fødselsdag med fanen da 

ingen af vore fanebærer kunne. 

 

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

Bowling Center. Mere om det fra udvalgsformanden senere. 

 

4/5 parade gennem Køge by for 70 året for befrielsen, arrangeret af 

hjemmeværnsforeningen for Køge. 

 

12/5 Øl-smagning – Mandeaften – aflyst manglende tilmeldinger 

 

8/8 Fugleskydning , mere om den fra udvalgsformanden senere 

 

30/5 Repræsentantskabsmøde i Viborg,  

Igen etableret som stort møde, Kammeratskabs aften på xx, Gudstjeneste, march 

gennem byen og rep-møde, dametur og aftenfest. 

 Emner fra mødet:  

For få foreninger deltager – det skal ændres 

Der arbejdes på at få Rep.møder til at rotere mellem landsdelene 

Større indsats overfor årgangsforeningerne 

Nye tiltag mod gardere, så de kan blive medlemmer gratis det første år…. 

Forsøg med samarbejde med Gardernetværk – March i september 

 

15/6 Valdemarsdag deltog med fane 



  

 

20+21/6  Stafet For Livet – Køge Lystbådehavn- 40 deltagere, fam/venner 

 

1/7 Besøg hos Æresmedlem HH 90 år. 

 

1/8 Sommerudflugt, Aflyst pga manglende tilmeldinger – dato i ferien 

 

5. september National Flagdag, Solrød Rådhus, flaghejsning og morgenmad  

Vores arrangement, Køge skole orkester – meldte fra to dage før Borgmester 

Flemming Christensen og Vice-politiinspektør Preben Moliin, 10 foreningsfaner 

ca. 40 deltog i paraden, afslutning i Marinestuen, Manglende opbakning fra jer? 

Hvorfor? 

 

26/9 Middag for bestyrelse og udvalgsformænd med damer 

 

27/10 Torskegilde i Køge Boldklubs lokaler, gæstetaler Vice-politiinspektør 

Preben Moliin 

 

23/11 Bankospil , med ca. 70 deltagere, ros til Flemming – gaver 

Overskuddet går til jubilæumsfonden 

 

15/12 Jule skydning og afslutning bowling,  i Garderstuen til ”skud og spisning” – 

mere fra udvalgsformanden senere. 

 

Fanebærere meget aktive, hjemsendelsesparader i Høvelte, Dronningeparade, 

begravelser og m.m. –  stor ros fra DG 

 

5/1 Ekstra ordinær generalforsamling i Skytteafdelingen – vedtægter 

 

25/1 Netværksmøde for unge gardere – aflyst. To nye på vej i efteråret 

 

Regionsmesterskab i Bowling første weekend i februar 2016. Deltagelse af 15 

hold fordelt på 10 herre og 5 damehold 

Mere fra udvalget senere. 

 

Formandsmøde 5. marts i Helsingør  

3 fra bestyrelsen deltog samt bowlingleder Gorm Rasmussen. Kaj var syg – Steen 

deltog i stedet.    

Fra mødet kan der berettes følgende :  

 

 Mindeplader opsat i Høvelte – for sårede – plader for 3 år 

 Hvervning – succes – Nyt velkomst brev fra præsident og lokalformand 

 Ny formand Albert Dieckmann – Steen Grubert – rådgiver for Præsdinten 

 Rep.møder med tilskud / brev til bestyrelser med opfordring om deltagelse 

 Opfordring om at dele foredrag i regionen. Se invitationer under kaffen. 

 Gardermarch 2015 succes Gardernetværk+DG+LG – 700 deltagere – sæson 2016  

kunne være et familie/forenings-tilbud 8-16-25 Km.  

Nyt It-system på vej….integration mellem sekretariatet og 

lokalforeningerne…mere om det under kaffen. 

Chefskifte parade den 29. april oberst Klavs Lawes / Mads Rahbæk 

 

 

 

 



  

Bestyrelsen har holdt 8 møder siden sidste generalforsamling  

 

Vi har besøgt 20 gardere til Celebrationer / 3 i 2016  

 

 

Forestående aktiviteter :  Sidst i marts Hjemsendelsesparade for august 2015 holdet. 

Vi deltager med fanen 

 

 M/K bowling i April 

 

 Chefskifte parade den 29/4 vi deltager med fane og 2 mand + formand 

 

 Fugleskydning den 18. juni – herom senere 

 

 Repræsentantskabsmøde 27-29. maj i Skanderborg 

 

 Sommerudflugt er i støbeskeen ( 17/9 ) 

 

National Flagdag med parade gennem Køge by sammen med de øvrige 

soldaterforeninger, Byrådet og andre. 

  

 Torskegilde xx/10 2016 

 

 Banko xx/11 2016 – På Køge Stadion – Restaurant- transport tilbud 

 

 Jule Skydning x/12 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


