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Generalforsamling nr. 109
Papegøjehaven torsdag den 3. november 2016 kl. 18.00
Deltagere: 51 inkl. bestyrelsen.
Efter fanen var blevet ført ind, indledte formanden Olav Vibild Garderforeningen for Nordjyllands
generalforsamling nr. 109 med at byde alle velkommen. En særlig velkomst til de medlemmer der deltog i
Generalforsamlingen for første gang og til alle jubilarerne. Derefter mindedes de medlemmer, der siden
sidste generalforsamling var afgået ved døden:








530433 maj 1962
562891 sep. 1963
249 maj 1942
34 maj 1946
639 maj 1941
Jul. 1971
610702 sep. 1964

Knud Erik Nielsen
Hans Ove Græsbøl
S.E. Christensen
Thomas Østergaard Poulsen
Ove Thomsen
Oluf Svendsen
Kjeld Christensen

Den 10/9 sov Kjeld stille ind efter længere tids sygdom. Kjeld kom i bestyrelsen 22/11 1994 og fortsatte
indtil sin død. Han var et godt aktiv for bestyrelsen og havde mange gode ideer og forslag til aktiviteter.
Kjeld var ligeledes Oldermand for Jagtlauget. Jagt var Kjelds store interesse og Jagtlauget betød meget
for ham. Kjeld var også region 1’s bowlingleder. Kjeld vil altid blive husket for sit gode humør og friske
kommentar.
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.
8. december 2015 - 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 6. december.
14. januar 2016 – Nytårsgudstjeneste:
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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 H.C. Mathiesen. Nytårsgudstjenesten i 2017 er den 19. januar.
26. januar 2016 – Himmerlandsskydning:
Skydningen foregik denne gang hos GFN og vi dystede mod de andre GF syd for fjorden.
9. februar 2016 – Katteskydning:
Efter ihærdig skydning på katten og efter det sidste skud var faldet, kunne vi kåre årets kattekonge, som
blev undertegnede jan. 1980 Olav Vibild efter skud af 215894 maj 1954 Egon Lyngby. En hyggelig og
dejlig aften med godt og kammeratligt samvær.
8. marts 2016 – Formandsmøde region 1:
Formandsmødet blev afholdt på Hjallerup Kro, 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.
2. april 2016 – Vendelboskydningen:
Dette år forgik skydningen i Thisted. Vendelboskydningen er alle de GF der har hjemme nord for fjorden.
I år var det dog kun Thisted GF og GFN der deltog.
28. april 2016 – Afskedsreception:
Som formand for GFN deltog jeg i oberst Klaws Laves afskedsreception på Høvelte kaserne.
29. april 2016 – Chefskifte Livgarden:
GFN deltog med fanen ved chefskiftet i Den Kongelige Livgarde. Oberst Klaws Laves blev afløst af
oberst Mads Rahbek. Mads Rahbek overtog kommandoen og råbte, som traditionen byder, ”jeg har
kommandoen”.
12. maj 2016 – Trænregimentets fødselsdagsparade:
GFN deltog med vor fane i paraden som foregik på havnefronten ved Utzon Centret, hvorefter der var
marchtur gennem byen. Marchen sluttede ved Nordkraft, hvor der var forplejning.
22. maj 2016 – GarderGolf region 1:
Himmerlands GF arrangerede forårets GarderGolf turnering på Års Golfklubs bane.
27.-28. maj 2016 – Repræsentantskabsmøde i Skanderborg:
GFN deltog med flere bestyrelsesmedlemmer i årets repræsentantskabsmøde. På mødet blev det besluttet,
at der skal et nyt edb-program til styring af medlemskartoteket, som skal fungere såvel centralt
landsdækkende som lokalt for den enkelte GF.
Musikkorpset deltog med en koncert fredag aften og ved marchturen gennem byen lørdag.
15. juni 2016 – 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.
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24. juni 2016 – 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.
3. juli 2016 – Lundbytræfningen:
GFN deltog med vor fane i kranslægningen i Lundby og på kirkegården i Gunderup. Efterfølgende var
der gudstjeneste i Gunderup Kirke.
16. august 2016 – Grillaften:
Denne gang foregik arrangementet på Lille Vildmosecentret i Dokkedal. Vi havde flot vejr. Vi indledte
aftenen med et lille foredrag om Vildmosecentret og en rundvisning i centrets udstilling. Derefter spiste vi
den grillstegte gris som igen var doneret af vort bestyrelsesmedlem Søren Faurholt.
Hvis der er nogen, der har en ide om, hvor vi kan afholde næste års grillaften, hører vi meget gerne
herom.
5. september 2016 – Soldater-flagdag:
GFN deltog i hele arrangementet med vor fane. Flagdagen er for alle soldater, og alle der har været eller
skal udsendes. Denne dag blev markeret i Aalborg med deltagelse af Aalborg Garnison og en lang række
soldaterforeninger og hjemmeværnet. Det startede ude ved Soldatens sten ved Garnisonsmuseet, hvor
garnisonskommandant Jess Møller Nielsen og byrådsmedlem Mads Sølver Pedersen var talere.
Markeringen fortsatte inde i byen, hvor hovedtaler var tidligere forsvarsminister Søren Gade. 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.
Som en del af Soldatens dag har GFN indført, i lighed med andre GF, at vi hvert år på denne dag placerer
et lille dannebrogsflag på Christian Raachous gravsted i Vodskov. Christian Raaschou blev dræbt i
Afghanistan 31. marts 2008. Flaget opsættes på gravstedet om morgenen og tages ned inden solnedgang.
13. september 2016 – 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 215894 maj 54 Egon Lyngby finde og udnævne dette års
Fuglekonge 170443 nov. 53 Søren Pallesen.
16. september 2016 – GarderGolf – region 1:
GFN arrangerede efterårets GarderGolf på Aabybro Golfklubs bane. Vinder af Formandens vandrepokal
blev vort medlem apr. 2012 Allan Storvang.
25. september 2016 – Gardermarch:
GFN deltog i dette års Gardermarch ved Allan Krogh, der gik 30 km. Marchen er et fælles arrangement
mellem DDGF og Gardernetværk. Gardermarchen foregår omkring Høvelte Kaserne, og i år var vejret
fantastisk. Næste år bliver det den 1. oktober.
10. oktober 2016 – Nordjyske Stiftstidende:
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GFN besøgte Nordjyske Medier, hvor vi blev vist rundt på hele virksomheden og så, hvordan man
producerer avisen, tv og radio. Derefter var der drøftelse af, hvorledes fremtidens avis vil blive på trods af
de faldende reklameindtægter.
12. oktober 2016 – Himmerlandsskydning:
Himmerlands GF arrangerede skydningen i Års, og GFN kunne med stor glæde hjemtage pokalen.
25. oktober 2016 – 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:
Kurt Martin Pedersen
Teddie Thulstrup
Rasmus von Arenstorff
Henning Mathisen
Der er endnu ikke udnævnt en ny Oldermand efter Kjeld Christensen, men Jagtlaugets bestyrelse har
besluttet, at udsætte dette til næste generalforsamling i Jagtlauget maj 2017.
Jeg vil også gerne rette en stor tak til vore fanebærere Erik Nørgaard Nielsen og Erik Juul Lundgaard. Tak
for det gode samarbejde vi har. Også tak til jer der hjælper vore fanebærere 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
Jan Holmgaard
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Søren Faurholt
Poul Gajhede
Det aktuelle medlemstal er nu 370!
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 19.229,52
kr. havde et overskud på driften med 281,35 kr.
Ingen ønskede ordet i forbindelse med regnskabet, og regnskabet kunne derfor godkendes med
akklamation.
Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at fastholde kontingentet på 300 kr. pr. år.
Kontingentet for 2017 blev vedtaget af forsamlingen med akklamation til 300 kr.
Pkt. 5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag. Generalforsamlingen kunne derfor fortsætte til næste punkt på
dagsordenen.
Pkt. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg var Olav Vibild, Jens Rye-Andersen, og Søren Faurholt. Formanden meddelte, at alle 3 var
villige til genvalg.
Da forsamlingen ikke ønskede at opstille andre til valg til bestyrelsen, blev de 3 genvalgt med
akklamation.
Garderforeningens bestyrelse består derefter af: Olav Vibild, Jens Rye-Andersen, Søren Thomassen,
Flemming Hassing, Jan Holmgaard, Søren Faurholt, Poul Gajhede og Niels Christian Thygesen.
Pkt. 7. Valg af fanebærer
Begge fanebærere er villige til genvalg: Vore 2 fanebærere 339808 maj 57 Erik Nørgaard Nielsen og feb.
78 Erik Juul Lundgaard blev genvalgt med akklamation.
Pkt. 8. Valg af 2 revisorer
Bent Møller ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Bent Andersen som ny revisor. Allan Krogh
blev genvalgt og Bent Andersen valgt med akklamation.
Pkt. 9. Eventuelt
 Gregers Gregersen opfordrede bestyrelsen til at fejre 110 års jubilæet for GFN i 2018.
 Søren Thomassen meddelte, at der har været problemer med udsendelsen af Garderbladet for
november, som jo netop skulle være kommet, men det vil sandsynligvis være nogle dage
forsinket. Er det ikke kommet i næste uge, bør man dog rette henvendelse til GFN.
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Teddie Thulstrup opfordrede til, at tilstedeværende jægere melder sig til jagten på lørdag, da der
p.t. kun var tilmeldt 4 deltagere.

Dirigenten, Karsten Simensen, takkede for god ro og orden og kunne efter et nordjysk garderhurra afslutte
generalforsamling nr. 109.
Efter generalforsamlingen og spisning blev følgende jubilarer hædret:


60-års medlemskab:
216340 nov. 1954
Anders Bak-Mortensen



50-års medlemskab:
610747 nov. 1964
610640 sep. 1964
610599 sep. 1964
610291 maj 1964

Anders Stenild
Claus G. Johannsen
Jørn Astrup Bertelsen
Jørn Conny Andersen



40-års medlemskab:
Jul. 1972
Hans Schæbel
Feb. 1975
Henning Kristiansen



25-års medlemskab:
Nov. 1990
Jan Holmgaard



10-års medlemskab:
695877 mar. 1966
Per Vandkrog

Referent/bestyrelsesmedlem:
Jul. 1971 Niels Chr. Thygesen

Dirigent:
Jul. 1971 Karsten Simensen

Bestyrelsen:
Jan. 1980 Olav Vibild

Okt. 1970 Jens Rye-Andersen

Jul. 1971 Søren Thomassen

Jul. 1970 Flemming Hassing

Nov. 1990 Jan Holmgaard

Jun. 1985 Søren Faurholt

Okt. 1980 Poul B.R.F. Gajhede
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