
 
 
 
 
 
 
 

Køge og Omegns Garderforening. 
Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. 
Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. 

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. 
 

Formand Henrik Agerlin bød velkommen til alle. 
Derefter bad han generalforsamlingen om at rejse sig, fanen blev ført ind og 
placeret i lokalet. 
Herefter mindedes generalforsamlingen vor afdøde garderkammerat: 
534-November 1959 Garder Børge Nielsen 
Æret være hans minde. 
  
Frank Arne Petersen blev valgt til dirigent og konstaterede 
generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Han gav herefter 
ordet til formanden. 
 
Formanden aflagde herefter en fyldestgørende beretning, for det forløbne år 
og planer for det år som kommer. 
Kommentarer til beretningen: 
Bent Christoffersen: Flyt bankospillet fra Sandmarksbo.  
Dette er overvejet og bliver formentlig i Køge Boldklubs Restaurant. 
Bjarne Lassesen: Tilmelding til generalforsamlingen skal også kunne ske pr. 
e-mail.  
Dette bliver også muligt fremover. 
Formandens beretning blev godkendt. 
Beretningen er tilgængelig på vor hjemmeside. www.koogf.dk   
 
Herefter fremlagde kasserer Carsten Rasmussen det reviderede regnskab. 
Regnskabet ligner til forveksling regnskabet fra sidste år. 
Overskud fra bankospillet og formandsmøde som vi afholdt, er overført til 
Jubilæumskontoen.  
Kommentarer til regnskabet: 
Ingen. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Skydeformand Kaj Larsen fremlagde skydeudvalgets beretning. 
Han berettede om deltagelse og resultater i landsskydning på 15m. 
Deltagelse i skydninger i regionsregi er ikke i 2015 blevet praktiseret, på 
grund af for lange afstande mellem skydestederne. 

 



Vor M/K skydning er altid en hyggelig dag at deltage i, samt ligesom 
juleafslutningen med bowling. 
Kaj Larsen omtalte Fugleskydningen der foregik på Svansbjerg Skydebane, 
endnu en god og hyggelig dag. 
Skydeafdelingen har 30 års jubilæum i år datoen er endnu ukendt.  
Kommentarer til beretningen: 
Peter Dankel mener at datoen findes i den tynde bog, da han var med til at 
sætte skydeafdelingen i gang. 
Kaj Larsen undersøger dette. 
Beretningen blev godkendt. 
 
Bowling- og Regionsbowlingformand Gorm Rasmussen, fremlagde 
bowlingudvalgets beretning. 
Afslutningen foregik i april 2015, med efterfølgende spisning.  Desuden 
berettede bowlingformanden om de turneringer man deltager i. 
Venskabsbowling med omliggende Garderforeninger, som foregår i Høje 
Tåstrup, samt Regionsmesterskabet i Region V, som Sdr. Birk GF afholdt i 
2016 i Want2bowl i Høje Tåstrup, med 5 tilmeldte damehold og 10 herrehold. 
Vore damer blev for 8. gang nummer et, vort herrehold 1 blev nummer fire og 
herrehold 2 nummer seks. 
 Regionsmesterskab 2017 afholder Køge GF i Høje Tåstrup den 7. februar. 
Kommentarer til beretningen: 
Ingen. 
 Beretningen blev godkendt. 
 
Kontingentet størrelse blev fra kassererens side foreslået, som det 
nuværende kr.: 300,00 for 2017. 
Der vil måske blive en lille prisregulering for 2018. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Vedtægterne er blevet moderniseret og blev af Formanden fremlagt i kort 
form. 
Kommentarer til dette: 
Henning Jensen: Kun de ændrede paragraffer er nødvendigt at fremlægge. 
Bjarne Lassesen: Den årlige generalforsamling bør ændres til den ordinære 
generalforsamling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Dette ændres 
Frank Arene Petersen: Bilagskontrollant bør ændres til revisor igen. 
Jørgen E. Nielsen enig i dette. 
Henning Jensen: Man skal passe på med at skrive under som revisor. 
Frank Arne Petersen: Som revisor skriver man under og påtager sig det 
ansvar dette medfører. Forslaget bør gå til afstemning. 
Bjarne Lassesen og Rene Dankel: Bestyrelsen bør undersøge 
problemstillingen og komme tilbage på næste Generalforsamling. 
Peter Dankel: Revisorer i vort regi behøver ikke at være statsautoriserede. 



Formanden beder om en afstemning. 
Dirigenten beder om tilkendegivelse ved håndsoprækkelse. 
Bilagskontrollant ændres til revisor. 
Alle vedtægtsændringer vedtaget 
 
Der blev derefter uddelt hæderstegn, Formanden stod for uddelingen til 
følgende: 
 
10 år  GD Jacob Fevejle Nielsen 

 
25 år  GD Erik Weng Rasmussen     
    
40 år  GD Bjarne Larsen   
    
50 år  GD Peter Dangkel 
  GD Peer Ove Schrøder Petersen  
 
70 år       GD Poul Steffensen 
    
Tillykke til alle. 
Se venligst billeder, på hjemmesiden www.koogf.dk 
 
Herefter var punktet valg til bestyrelsen. 
Formand Henrik Agerlin var på valg og blev genvalgt. 
Sekretær Steen Rasmussen var på valg og blev genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem Bengt Weng Sørensen var på valg og blev genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem Jørgen E. Nielsen ønskede at blive fritaget for sin 
bestyrelsespost og nyvalgt for et år blev Jacob Fevejle Nielsen. 
 
Suppleant Henning Jensen var på valg og blev genvalgt 
 
Fanebærer Flemming Hansen var på valg og blev genvalgt. 
 
Revisor Frank Arne Petersen var på valg og blev genvalgt. 
 
Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
 
Under eventuelt takkede Formanden og overrakte foreningens gave, til 
Jørgen E. Nielsen, som tak for hans arbejde i bestyrelsen. 
Bartender i Garderstuen Bent Christoffersen slog et slag for, at ubenyttede 
flasker(spiritus og lignende) man havde stående i hjemmet, blev overdraget 
Garderstuen for fornuftig anvendelse og besparelse. Ved henvendelse til 
kassereren afhentes disse gerne. Desuden satte han en konkurrence i gang 
om et ”lødigt” navn til baren i Garderstuen. Forslag modtages. 



 



 



  
 
 
 
  


