
 

 

 

 

 

 

 

Køge og Omegns Garderforening 
> Din Garderforening < 

Referat af den ordinære Generalforsamling den 5. marts 2018 
                                                             

Generalforsamlingen blev afholdt i Marineforenings lokaler på Køge Havn. 
Generalforsamling i henhold til dagsordenen. 

 
Formand Henrik Agerlin bød velkommen til alle. 
Derefter bad han generalforsamlingen om at rejse sig, fanen blev ført ind. 
Herefter mindedes generalforsamlingen vore afdøde garderkammerater: 
Maj-  52   GD Ole Wind  06/04 2017 
Nov.-58   GD Sven E. Høj  16/08 2017 
Maj.- 58   GD Kaj Larsen  27/08 2017 
Desuden mindedes Hans Kongelige Højhed Prins Henrik. 
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 foreslog inden aflæggelsen af sin beretning valg af to stemmetællere. 
Peter Dangkel og Preben Svanekiær blev foreslået og valgt. 
Han fremlagde sin beretning for det forløbne år. 
Der var ingen spørgsmål til denne og beretningen blev godkendt. 
Formanden afleverede gave og blomster til bestyrelsesmedlem/reservefanebærer 
Jacob Fevejle Nielsen, som lige var blevet far. Tillykke. 
Beretningen er tilgængelig på vor hjemmeside www.koogf.dk ,under galleri-
generalforsamlinger- 2018. 
 
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. Beretningen er tilgængelig på vor hjemmeside 
www.koogf.dk ,under galleri-generalforsamlinger- 2018. 
Sven-Erik Sjøtlow havde et spørgsmål til det nye våbenskab til kr.: 12000,00  i 
skydekælderen. Dette var umiddelbart ikke godkendt, ved en fejl fra leverandørens 
side. Dette er nu bragt i orden. 
Peter Dangkel spurgte til det gamle våbenskab. Dette bliver stående og brugt som 
arkivskab. 
Beretningen blev godkendt. 
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Bowlingformand Steen Rasmussen forelagde bowlingudvalgets beretning  
Ingen kommentarer til beretningen, som blev godkendt. 
Beretningen er tilgængelig på vor hjemmeside www.koogf.dk ,under galleri-
generalforsamlinger- 2018. 
 
Kontingentet blev fra bestyrelsens side foreslået på samme niveau i 2019, som 
sidste år, nemlig kr.: 300,00. Dette blev vedtaget. 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Derefter uddelte formanden hæderstegn til følgende: 
60 år GD jul.-58 Frank Arne Petersen 
50 år GD marts-64 Niels Peter Christensen 
50år GD sep.-63 Jens Kragballe 
10 år GD jul.-58 Peter Schrader 
Tillykke til alle. 
Billeder er tilgængelig på vor hjemmeside www.koogf.dk ,under galleri-
generalforsamlinger- 2018. 
 
 
Formand   Henrik Agerlin 
Sekretær   Steen Rasmussen 
Bestyrelsesmedlem Bengt Wendt Sørensen 
Var alle på valg og blev genvalgt. 
På grund af personsammenfald, valgte dirigenten, med forsamlingens godkendelse, 
at springe til valg af revisor, hvor denne ikke ønskede genvalg. Henning Jensen blev 
valgt til ny revisor. 
Tilbage i dagsordenens punkter, blev nyvalg som suppleant til bestyrelsen, valgt 
 Knud Rasmussen. 
Flemming Hansen blev genvalgt som fanebærer. 
 
Under punktet eventuelt viste Formanden ved en graf alderssammensætningen i 
vores forening i 2017. Gennemsnitsalderen ligger omkring 50 år, ganske ungt, men 
ikke mange i aldersgruppen er aktive i foreningen. 
Formanden henviste desuden til den ”hemmelige” håndbog for De danske 
Garderforeninger, hvor man kan se opsætningen af hæderstegn/medalje -
rækkefølgen på sin blazer. 
Desuden omtalte han vores 100 års jubilæum i 2019.  
Der er tiltag omkring: 
Festtegn- Jubilæumsøl- afholdelse af Formandsmøde for DG i 2019- Besøge og 
udvidelse af kontakterne til Kommunerne/Borgmestrene i Køge, Solrød og Greve- 
Koncert med Livgardens Musikkorps- March gennem Køge By og reception samt 
aftenfest på Comwell, vil foregå den 26. oktober 2019. 
Lokalformand for Danmarkssamfundet Uffe Lundgaard omtalte, da Dannebrog også 
er hjertet i Garderforeningerne, foreningens 800 års jubilæum, som også falder i 
2019, med arrangementer i både Køge og København. 
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