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Generalforsamling nr. 108 
Papegøjehaven torsdag den 5. november 2015 kl. 18.00 

 

Deltagere: 51 inkl. bestyrelsen. 

 

Efter fanen var blevet ført ind, indledte formanden Olav Vibild Garderforeningen for Nordjyllands 

generalforsamling nr. 108 med at byde alle velkommen. En særlig velkomst til de medlemmer der 

deltog i Generalforsamlingen for første gang og til alle jubilarerne. Også en særlig velkomst til chefen 

for Livgarden oberst, kammerherre Klavs Lawes. Derefter mindedes de medlemmer, der siden sidste 

generalforsamling var afgået ved døden: 

 

 80 nov. 1949  Svend Niss 

 121360 maj 1951 Niels Jørgen Johansen 

 36 nov. 1945  Lauge Svendsen 

 140590 nov. 1952 Leif Larsen                                        

 

Derefter blev fanen sænket, og der var 1 minuts stilhed til minde om vore afdøde kammerater. Æret 

være deres minde. 

 

Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling. 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Karsten Simensen, som blev valgt med akklamation. 

Karsten Simensen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt/vars-

let og beslutningsdygtig. 

 

Pkt. 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed 

Der har igen i år været stor aktivitet i vores Garderforening, og jeg skal i det følgende ridse nogle af de 

vigtigste aktiviteter op. Vort medlemstal er netop nu ca. 360 + omkring 20 netop indmeldt. 

 
2. december 2014 - Julesammenkomst: 

Netop her i Papegøjehaven havde vi vores traditionelle årlige julebanko. En rigtig god familieaften 

hvor alle i hele familien kan være med. Det var helt dejligt at se nye ansigter ikke mindst blandt de helt 

yngste årgange. Tak til alle som kom med gaver og gevinster. Som tidligere år var der gevinster til 

rigtig mange spil. En aften for hele familien. I år bliver det også her i Papegøjehaven men tirsdag den 

8. december. 

 

8. januar 2015 – Nytårsgudstjeneste: 

Starten på det nye år blev igen indledt med Nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke. Det er hjemmeværnet 

der står for arrangementet. Her deltager alle de øvrige soldaterforeninger med faner og naturligvis også 

hjemmeværnets faner. En smuk og højtidelig aften og en god start på det nye år. Gæsteprædikant var 

chefen for specialstyrken generalmajor Jørgen Høng. Nytårsgudstjenesten i 2016 er den 14. januar. 
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10. februar 2015 – Katteskydning: 

Efter ihærdig skydning på katten og efter det sidste skud var faldet kunne, vi kåre årets kattekonge, 

som blev 735270 nov. 1967 Peter Riis efter skud af 695719 jan. 1966 Peter Færch. En hyggelig og 

dejlig aften med godt og kammeratligt samvær. 

 

11. februar 2015 – Førstehjælpskursus: 

På Aalborg Kaserner fik vi arrangeret et førstehjælpskursus, hvor Trænregimentets sanitets afdeling 

ved sergent Lasse Holst og en kvindelig assistent underviste os i almindelig førstehjælp, især med 

henblik på hjertemassage og anvendelse af hjertestarter. Et meget lærerigt kursus. 

 

26. februar 2015 – Kontingentparade Aalborg Kaserner: 

GFN deltog med vor fane ved hjemsendelsesparade af Aresolute support mission hold 1 samt 

enkeltmandsstyrke ARSM hold 1 (blandet hold fra Livgarden og logistikafdelingen Aalborg Kaserner. 

 

27. februar 2015 – Afskedsparade Aalborg Kaserner: 

GFN deltog med vor fane ved afskedsparaden for garnisonschef oberst Chr. Mollerup Scmidt. 

 

3. marts 2015 – Formandsmøde region 1: 

Formandsmødet blev afholdt på Aalborg Kaserner, med deltagelse fra alle de Nordjydske GF. Der var 

deltagelse fra vores nye præsident Flemming Rytter og forretningsfører Carsten Rasmussen samt den 

nye redaktør af Garderbladet Andreas Dalsgaard. 

 

14. marts 2015 – Blå Fest modtagelse: 

På denne dag var Aalborg klædt i ”blåt”, da 3. LG bataljon var tilbage i Aalborg for en dag. 3. LG 

bataljon var hjemmehørende i Aalborg fra 1923 til 1932. Både 1. og 2. kompagni havde valgt at holde 

deres blå fest her i Aalborg, henholdsvis på Comwell i Rebild og Comwell Hotel Hvide Hus. 

Bataljonschef oberstløjtnant Jan Stoltenborg havde arrangeret, at både Musikkorps og Tambourkorps 

kunne deltage samt bataljonens fane. Takket være en god chef for DKL, blev dette gjort muligt. Jeg vil 

gerne her i aften i dette selskab rette en meget stor tak til dig Klavs Lawes, fordi du gjorde det muligt, 

at vi kunne nyde Musikkorpset og Tambourkorpset. Det er ikke tit. Der er ikke set så mange 

mennesker i Aalborgs gader en lørdag, siden AaB blev danske mestre. 

Tak til alle i GF som enten hjalp med på marchturen gennem byen, eller som kom og så de flotte 

Gardere. Det kan jo altid vække minder fra dengang vi selv havde fornøjelsen, at være i denne 

uniform. Mottoet ”En gang Gader altid Garder” passer her.  

 

16. april 2015 – H.M. Dronningen 75 år: 

GFN deltog med vor fane i den flotte faneborg, som var opstillet ved Amalienborg, da H.M. 

Dronningen kørte forbi på karetturen gennem København. Gaven til Dronningen fra DDGF var en 

muffe lavet af bjørneskind. 

 

4. maj 2015 – Alsangsaften i Skovdalen: 

GFN deltog med vor fane ved det flotte alsangarrangement i Skovdalen i anledning af 70 årsdagen for 

Danmarks befrielse. 
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7. maj 2015 – Ny garnisonschef: 

GFN deltog med fane ved indsættelsen af den nye garnisonschef og chef for Trænregimentet oberst 

Jess Møller Nielsen. 

 

8. maj 2015 – GarderGolf i Ørnehøj: 

GFN arrangerede forårets GarderGolf turnering for region 1. Desværre måtte efterårets GarderGolf 18. 

sep. aflyses pga. for meget vand på banen. 

 

29.-30. maj 2015 – Repræsentantskabsmøde i Viborg: 

GFN deltog med flere bestyrelsesmedlemmer i årets repræsentantskabsmøde. På mødet rejste vi blandt 

andet drøftelse omkring nye medlemmer, der tilsyneladende bliver tilbageholdt centralt i stedet for at 

blive udsendt til de enkelte foreninger. Dette ser ud til at være løst i skrivende stund. 

 

15. juni 2015 – Valdemarsaften: 

GFN deltog med vor fane under overrækkelse af nye faner og flag til de forskellige foreninger. 

Derefter afsluttende gudstjeneste i Budolfi Kirke. Arrangør Danmarks Samfundet. 

               

26. juni 2015 – Den Kongelige Livgardes fødselsdagsparade: 

GFN deltog med vor fane ved paraden på Livgardens Kaserne, hvor H.M. Dronningen overrakte 

DDGF ur til en velfortjent garder. 

 

11. august 2015 – Grillaften: 

Vi startede sæsonen med vores Grillaften, hvor vi besøgte Henning Jensens fødegård i Pandrup. En 

super dejlig aften med musik og sang. Vi har bestemt noget at tænke på til næste års Grillaften. 

 

 

28. august 2015 – Københavnertur: 

GFN arrangerede fællestur til København. Vi fik fyldt en bus med 51 gardere og ledsagere. 

Turen startede med, at vi besøgte de Kongelige gemakker på Christiansborg. Chefen for Dronningens 

adjudantstab oberst kammerherre Lasse Harkjær viste rundt og gennemgik hele proceduren i 

forbindelse med audiens og statsråd. Efter frokost i Snapstinget blev vi vist rundt i Folketinget af 

folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen. Om aftenen gik turen til Bakken, hvor vi kunne 

besigtige det nye Korsbæk, og senere var de fleste af os til Cirkusrevyen i teltet. 

Fra om fredagen hvor vi hørte om lov og orden, gik turen lørdag til Christiania, hvor vi blev vist rundt 

af guider. Her har lov og orden ikke helt samme betydning som i resten af samfundet. 

Frokost på Hvids Vinstue og derefter til Livgardens Historiske Samling på kasernen i Gothersgade. 

Derefter kik turen hjemad, og vi spiste aftensmad på Hejse Kro ved Fredericia. Tak til Søren og Thyge 

for en god tur til København. 

 

5. september 2015 – Soldater-flagdag: 

GFN deltog i hele arrangementet med vor fane. Flagdagen er for alle soldater og alle der har været 

eller skal udsendes til Afganistan eller Kosovo. Denne dag blev markeret i Aalborg med deltagelse af 

Aalborg Garnison og en lang række soldaterforeninger og hjemmeværnet. Hovedtaler var minister 

Inger Støjberg. Efter marchen rundt i byen, var der gudstjeneste i Budolfi Kirke. Garnisonen var vært 

ved en sandwich, og Aalborg Kommune var vært ved en forfriskning. Vi håber, at mange af jer gardere 

vil møde op næste gang for at være med til at hædre alle tidligere og nuværende udsendte soldater. 
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Efter frokost blev der lagt blomster ved soldatens sten ved Forsvarsmuseet, alt imens regnen styrtede 

ned. Stor ros til alle fanebærerne der stod det igennem, selv om de blev gennemblødte.  

 

8. september 2015 – Fugleskydning: 

Årets Fugleskydning blev afviklet på vore skydebaner på Gl. Lindholm Skole. Efter at fuglen havde 

overgivet sig kunne vi ved det sidste skud af Frank Nielsen finde og udnævne dette års Fuglekone jul. 

1971 Niels Christian Thygesen 

 

15. september 2015 – Gå-hjem-foredrag: 

GFN besøgte Nordjyllandsværket, hvor driftsleder Søren Peen fortalte om elproduktion og viste rundt 

på det store imponerende kraftværk. 

 

4. oktober 2015 – Gardermarch: 

GFN deltog i dette års Gardermarch ved Allan Krogh, der gik 30 km. Marchen er et fælles 

arrangement mellem DDGF og Gardernetværk. Vejret var tåget, men ellers smukke omgivelser at gå i.  

 

6. oktober 2015 – Bowlingaften: 

Hyggelig bowlingaften med damer, som blev indledt med spisning, og derefter blev der spillet 

bowling. 

 

27. oktober 2015 – Skydeaften med damer: 

Det er næsten blevet en tradition, at der afholdes en årlig skydeaften, hvor vore damer, koner og 

kærester kan deltage, og hvor de så kan se, hvad det er, vi laver, når vi er til skydeaften i GF. 

 
Udover alle de omtalte arrangementer er der mulighed for at komme i Skyttelauget og Jagtlauget.  

Skyttelauget står for kammeratskabsaftener, hvor der er mulighed for hyggeligt samvær med andre, 

skydning, kortspil eller evt. rafling og ellers bare at hyggesnakke med garderkammerater. Det forgår 

på Gl. Lindholm skole den 2. tirsdag i måneden. 

Jeg vil gerne her rette en stor tak til Skyttelaugets bestyrelse, for det store arbejde I udfører. 

Skyttelaugets bestyrelse er: 

Oldermand Flemming Hassing 

Jan Krogh Pedersen 

     Henning Kristiansen 

     Allan Krogh Pedersen 

Peter Riis 

Michael Peen 

 

Som før nævnt har vi også et Jagtlaug, så hvis du er jæger og gerne vil på jagt sammen med andre 

gardere, har du muligheden her. Der afholdes forskellige jagter i jagtsæsonen. Jeg vil også gerne rette 

en stor tak til Jagtlaugets bestyrelse: 

Oldermand Kjeld Christensen 

Kurt Martin Pedersen 

Niels Wendelbo Toft. 

Rasmus von Arenstorff 

Henning Mathisen     
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Jeg vil også gerne rette en stor tak til vor fanebærer Bent Kristensen, for det samarbejdet vi har, når der 

er brug for dig og fanen. Også tak til jer der hjælper Bent med fanen. 

 
Tak til vores to revisorer Bent Møller og Allan Krogh Pedersen. 

 

Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak for et godt samarbejde til min bestyrelse i GF Nordjylland:  

Næstformand Jens Rye Andersen 

Kasserer Søren Thomassen 

Sekretær Niels Thygesen 

Oldermand i skyttelauget Flemming Hassing 

Oldermand i Jagtlauget Kjeld Christensen 

Jan Holmgaard 

Søren Faurholt 

Poul Gajhede 

 

Det var hermed min beretning, som jeg vil overgive til forsamlingen.  

 
Formand 

Olav Vibild 

 

Beretningen blev godkendt med akklamation. 

 

Pkt. 3. Kassereren fremlægger de reviderede regnskaber 

Kasserer Søren Thomassen gennemgik det omdelte regnskab, som med en kassebeholdning på 

18.948,17 kr. havde et underskud på driften med -174,78 kr. 

Ingen ønskede ordet i forbindelse med regnskabet, og regnskabet kunne derfor godkendes med 

akklamation. 

 

Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog, pga. stigende portoudgifter mv., at hæve kontingentet for 2016 til 300 kr. pr. år. 

Kontingentet for 2016 blev vedtaget af forsamlingen med akklamation til 300 kr. 

 

Pkt. 5. Indkomne forslag 

Som beskrevet i indkaldelsen har bestyrelsen foreslået en vedtægtsændring, der i praksis betyder, at 

kassereren og formanden sammen kan tegne foreningen. Det fremsendte forslag var: 

Da der ikke tidligere har været regler om tegningsret foreslår bestyrelsen følgende vedtægts-

ændring: Der tilføjes § 5.6 med teksten: Foreningen kan tegnes af formanden og kasseren i 

forening. I tilfælde af, at enten formanden eller kasseren er fraværende, det være sig på grund af 

sygdom eller andet, kan næstformanden træde i stedet for en af disse personer i forhold til 

tegningsretten. Foreningen kan altid tegnes af den samlede bestyrelse. 

Denne vedtægtsændring blev vedtaget med akklamation fra generalforsamlingen. 
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Pkt. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

På valg var Søren Thomassen, Niels Christian Thygesen, Jan Holmgaard og Poul Gajhede.  

Formanden meddelte, at alle 4 var villige til genvalg.  

Da forsamlingen ikke ønskede at opstille andre til valg til bestyrelsen, blev de 4 genvalgt med 

akklamation. 

Garderforeningens bestyrelse består derefter af: Olav Vibild, Jens Rye-Andersen, Søren Thomassen, 

Flemming Hassing, Kjeld Christensen, Jan Holmgaard, Søren Faurholt, Poul Gajhede og Niels 

Christian Thygesen. 

 

Pkt. 7. Valg af fanebærer 

Fanebærer Bent Kristensen ønskede ikke pga. helbred at modtage genvalg, hvorfor bestyrelsen som 

noget nyt indstillede 2 fanebærere, da hvervet undertiden medfører mange opgaver. De indstillede 

fanebærere, 339808 maj 1957 Erik Nørgaard Nielsen og feb. 1978 Erik Juul Lundgaard, blev valgt 

med akklamation. 

  

Pkt. 8. Valg af 2 revisorer 

Allan Krogh og Bent Møller blev begge genvalgt med akklamation. 

 

Pkt. 9. Eventuelt 

 Niels Christian Thygesen omtalte bestyrelsens planer om at få en facebook side, som alle, især 

yngre medlemmer, er velkomne til at tilmelde sig. Det er planen, at alle arrangementer, der 

også omtales i Garderbladet, vil blive opslået på face book siden ca. 1-2 uger før 

arrangementet. GF Nordjylland er således GF nr. 2, der indfører facebook og de er begge 

hjemmehørende i Nordjylland. 

 Olav Vibild omtalte Livgardens Musikkorps og opfordrede til, at så mange som muligt blev 

”venner” med Musikkorpset, så de på den måde modtager information om kommende 

udgivelser og koncerter med Livgardens Musikkorps. Seneste CD er fyldt med Lumby musik. 

 Formand Olav Vibild og chefen for Livgarden kunne derefter hædre 530422 maj 1962 Bent 

Kristensen med Danske Soldaters Fællesråds hæderstegn i bronze for 7 års tjeneste som GF 

Nordjyllands fanebærer. 

  

Dirigenten, Karsten Simensen, takkede for god ro og orden og kunne efter et nordjysk garderhurra 

afslutte generalforsamling nr. 108. 

 

Efter generalforsamlingen og spisning blev følgende jubilarer hædret: 

 

 60-års medlemskab: 

215651 maj 1954 Finn Ypkendanz 

140627 nov. 1952 Hans Hansen 

 

 50-års medlemskab: 

610042 jan. 1964 Bruno Emil Nielsen 

562761 sep. 1963 Erik Christensen 

530001 jan. 1962 Gregers Gregersen 

610536 jul. 1962 Paul Göttsche 

 

http://www.gfnordjylland.dk/
mailto:kontakt@gfnordjylland.dk


  

Garderforeningen for Nordjylland 

 

v/formand Olav Vibild, Klithagen 2, Klitgaard 9240  Nibe 

Tel. 98 35 01 30 mob: 28 14 35 01 

www.gfnordjylland.dk, e-mail: kontakt@gfnordjylland.dk 

 

 

 

 

 40-års medlemskab: 

Jul. 1974  Jens Peter O. Pedersen 

 

 25-års medlemskab: 

Mar. 1964  Jørgen Nørgaard Frederiksen 

Jan. 1989  Jens Martin Dietz 

 

 10-års medlemskab: 

Aug. 2003  Kevin Radkær Pedersen 

 
 

 

Referent/bestyrelsesmedlem:       Dirigent: 

Jul-1971 Niels Chr. Thygesen      Jul. 1971 Karsten Simensen 

 

 

Bestyrelsen: 
 

Jan. 80 Olav Vibild       Okt. 1970 Jens Rye-Andersen 

 

 

Jul. 1971 Søren Thomassen      Jul. 1970 Flemming Hassing 

 

 

610 702 Sep. 1964 Kjeld Christensen     Nov. 1990 Jan Holmgaard 

 

 

Jun. 1985 Søren Faurholt      Okt. 1980 Poul B.R.F. Gajhede 
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