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Generalforsamling nr. 111
Papegøjehaven tirsdag den 6. november 2018 kl. 18.00
Deltagere: 46 inkl. bestyrelsen.
Efter vores fane blev ført ind, indledte formanden, Olav Vibild, Garderforeningen for Nordjyllands
generalforsamling nr. 111, 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:





735270 nov. 1967
257943 maj 1955
42 nov. 1945
339808 juli 1957

Peter Riis
Poul Færk, bestyrelsesmedlem i Skyttelauget.
Holger Sørensen, tidligere oldermand for Skyttelauget.
Erik Nørgaard Nielsen, fanebærer.

Derefter blev fanen sænket, og der var 1 minuts stilhed til minde om vore afdøde kammerater. Æret være
deres minde.
Formanden omtalte vores gamle fane fra 1908, som nu er overdraget til Livgardens Garder Museum.
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/varslet 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.
11. november 2017- Blå Fest modtagelse:
Aalborg og GF Nordjylland havde den fornøjelse at have besøg af et nyt hold Gardere, som skulle holde
deres Blå Fest på Comwell i Rebild. Rådmand Mads Sølver Pedersen bød velkommen på kommunens vegne
og Jens Rye Andersen på Garderforeningens vegne. Altid dejligt at se så mange glade Gardere.
21. november 2017- vores gamle fane overdrages til Livgardens Museum:
GF Nordjylland overdrog denne dag vores gamle fane fra 1908 til Livgardens Museum, hvis leder, Eric
Bourgois, har lovet at tage sig godt af fanen. Fanen vil blive udstillet i et af lokalerne på museet.
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12. december 2017 - 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 4. december.
5. januar 2018 – Nytårsparole:
Oberst Jess Møller Nielsen holdt nytårsparole på Aalborg Kaserner og roste soldaterforeningerne for det
arbejde, foreningerne gør. Soldaterforeningerne vil altid være hæren bag hæren.
12. januar 2018 – Nytårsgudstjeneste:
Starten på det nye år blev 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 chef for
Air Transport Wing oberst Thomas Thue Hansen. Nytårsgudstjenesten i 2019 er den 10. januar.
13. februar 2018 – Katteskydning:
Efter ihærdig skydning på katten og efter det sidste skud var faldet, kunne vi kåre årets kattekonge, som blev
dec. 1985 Michael Peen efter skud af feb. 1975 Henning Kristiansen. En hyggelig og dejlig aften med godt
og kammeratligt samvær.
6. marts 2018 – Formandsmøde region 1:
Formandsmødet blev afholdt på Aalborg Kaserner med deltagelse fra alle de Nordjydske GF. Der var
deltagelse af vores præsident Flemming Rytter og ny forretningsfører Jan Stoltenborg samt redaktør af
Garderbladet og ansvarlig for hjemmesiden i De Danske Garderforeninger Andreas Dalsgaard.
24. marts 2018 – 110-års stiftelsesfest:
GF Nordjylland kunne fejre sit 110-års jubilæum og det netop på selve stiftelsesdagen 24. marts 1908. Selve
jubilæumsfesten foregik på Odd Fellow Palæet på Boulevarden i Aalborg. En super flot fest, hvor vi
samtidig havde fået stillet 2 tamburer til rådighed for at markere denne festlige dag. Tak til bestyrelsen for
det gode samarbejde omkring det praktiske. En særlig tak til Søren Thomassen som gjorde det muligt, at vi
kunne holde festen i Odd Fellow logen.
27. marts 2018 – Regionsskydning Region 1:
Som noget nyt har vi slået Himmerlands- og Vendelboskydningerne sammen til en egentlig
regionsskydning, således at alle GF kan deltage i skydningen. Det var GF Nordjylland, der som de første
skulle stå for skydningen, som forløb perfekt. Stor tak til Skyttelaugets bestyrelse og især til Skyttelaugets
oldermand Jesper Svarre, der gjorde det muligt, at vi kunne benytte skydebanen på Aalborg Kaserner.
4. maj 2018 – Alsangaften på Gammeltorv:
Folkekirkens hus inviterede som noget nyt til alsang på befrielsesaftenen. GF Nordjylland deltog med vores
fane til en smuk højtidelig aften.
7. maj 2018 – Trænregimentets fødselsdagsparade:
GFN deltog med vores fane i paraden, som foregik på havnefronten ved Utzon Centret, hvorefter der var
marchtur gennem byen. Marchen sluttede ved Musikkens Hus.
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9. juni 2018 – Repræsentantskabsmøde i Randers:
GFN deltog med bestyrelsesmedlem i årets repræsentantskabsmøde.
Som en ekstraordinær sparerunde blev det vedtaget, at Garderbladet for nov. og dec. bliver slået sammen til
én udgivelse 1. nov. for derved at spare en udgivelse samt forsendelsesomkostninger. Vi forventer, at det
kun er 1 år, vi skal spare dec.-udgivelsen.
12. juni 2018 – Virksomhedsbesøg på Aabybro Mejeri:
GF Nordjylland havde sammen med Himmerlands GF arrangeret dette besøg. Direktør Lindhardt viste selv
rundt og efter fremvisningen af mejeriet og produktionen af is, fremviste Lindhardt stolt sine mange
veteranbiler og limousiner.
15. juni 2018 – Valdemarsaften:
GFN deltog med vores fane under overrækkelse af nye faner og flag til de forskellige foreninger. Derefter
afsluttende gudstjeneste i Budolfi Kirke. Arrangør Danmarks Samfundet.
Næste år vil denne dag blive markeret i København, da det da er 800 år siden, Dannebrog faldt ned fra
Himlen i Estland, så derfor vil vores fane deltage i København denne aften. I Aalborg bliver Valdemarsaften
markeret den 17. juni.
29. juni 2018 – Den Kongelige Livgardes fødselsdagsparade:
GFN deltog med vores fane ved paraden på Livgardens Kaserne, hvor H.M. Dronningen overrakte DDGF ur
til en velfortjent garder.
3. juli 2018 – Lundbytræfningen:
GFN deltog med vores fane i kranslægningen i Lundby og på kirkegården i Gunderup. Efterfølgende var der
gudstjeneste i Gunderup Kirke.
7. juli 2018 – Blå Fest modtagelse:
Aalborg by og GF Nordjylland kunne byde et nyt hold Gardere velkommen til Aalborg. Deres Blå Fest
skulle afholdes på Comwell i Rebild. Efter marchturen gennem byen blev de modtaget af 1. viceborgmester
Kristoffer Hjort og Søren Thomassen fra GF Nordjylland.
15. august 2018 – Grillaften:
Vi startede sæsonen med vores Grillaften, som i år foregik på Springeren, Aalborg Marinemuseum. Da vi på
grund af tørken ikke måtte tænde grillen, var menuen ændret. Efter spisningen holdt rådmand og Garder
Mads Sølver et indlæg omkring, hvad soldatertiden havde betydet for at kunne blive rådmand i så tidlig en
alder.
5. september 2018 – Flagdag for udsendte soldater:
GFN deltog i hele arrangementet med vores 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 ved Soldatens Sten ved Garnisonsmuseet. Markeringen
fortsatte med en marchtur rundt i byen og sluttede med en gudstjeneste i Budolfi Kirke. Garnisonen var vært
ved en sandwich, og Aalborg Kommune var vært ved en forfriskning på Rådhuset. 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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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.
11. september 2018 – 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 257912 maj 1955 Frank Nielsen finde og udnævne dette års
Fuglekonge 302090 maj 1956 Bent Møller. Formanden hædrede Bent Møller med fuglekongegehænget og
fuglekongekruset.
16. september 2018 – GarderGolf – region 1:
GFN arrangerede efterårets GarderGolf på Aalborg Golfklubs bane. Vinder af Formandens vandrepokal blev
vort medlem apr. 2012 Allan Storvang.
30. september 2018 – Gardermarch:
GFN deltog i dette års Gardermarch i Høvelte med start og slut på Garderkaserne Høvelte. Marchen er et
fælles arrangement mellem DDGF og Gardernetværk. Fra GFN deltog flere af vore medlemmer. Flot og
fantastisk vejr i smukke omgivelser.
9. oktober 2018 – 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 hygger os med, når vi er til skydning.
GFN’s medlemstal netop nu er 372, og ja, det er klart, at vi i bestyrelsen godt kunne tænke os, at komme op
og runde de 400. Derfor har jeg taget nye indmeldelsesblanketter med, som jeg håber, I vil
tage med hjem, og returnere i udfyldt stand med navn på et nyt medlem. Der tales meget om i De danske
Garderforeninger, hvordan vi kan vokse og ikke mindst få de nye garderer som medlemmer og samtidig
fastholde dem fremover.
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
Michael Peen.
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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 nye bestyrelse:
Oldermand Jesper Svarre
Henrik Burskov Pape
Per Faurholt Jensen
Kurt Martin Pedersen
Poul Faurholt Jensen.

Jeg vil også gerne rette en stor tak til vores fanebærer Erik Juul Lundgaard. Tak for det gode samarbejde vi
har. Også tak til jer der hjælper vores fanebærer med fanen.
Tak til vores to revisorer Bent Andersen 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 Jesper Svarre
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 26.918,19 kr.
havde et overskud på driften med 1.730,89 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 2019, på 300 kr. pr. år, blev vedtaget af forsamlingen med akklamation.
Pkt. 5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag. Generalforsamlingen kunne derfor fortsætte til næste punkt på
dagsordenen.
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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 herefter af: Olav Vibild, Jens Rye-Andersen, Søren Thomassen,
Flemming Hassing, Jesper Svarre, Jan Holmgaard, Søren Faurholt, Poul Gajhede og Niels Christian
Thygesen. Konstituering foretages på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Pkt. 7. Valg af fanebærere
Vores fanebærer feb. 1978 Erik Juul Lundgaard er villig til genvalg. Som ny fanebærer foreslog bestyrelsen
sep. 1983 Peter Michael Larsen. Begge blev valgt med akklamation.
Pkt. 8. Valg af 2 revisorer
Begge revisorer er villige til genvalg: Vores 2 revisorer Bent Andersen og Allan Krogh blev genvalgt med
akklamation.
Pkt. 9. Eventuelt
 Olav Vibild fortalte, at Flemming Rytter har måttet trække sig som præsident for De Danske
Garderforeninger pga. sygdom og død i familien. Som fungerende præsident er Jens Crone tiltrådt,
indtil en ny præsident kan vælges på det kommende repræsentantskabsmøde 2019.
 Olav Vibild informerede om, at der lørdag den 10. november igen er Blå Fest modtagelse i Aalborg,
og alle er velkomne til at deltage i marchen gennem byen.
 Efterfølgende kunne Olav Vibild hædre nov. 1990 Jan Holmgaard med De Danske
Garderforeningers hæderstegn. I sin motivation fremhævede Olav Vibild Jan Holmgaards
mangeårige arbejde i bestyrelsen og i GF Nordjylland.
Dirigenten, Karsten Simensen, takkede for god ro og orden og kunne efter et nordjysk Garderhurra afslutte
generalforsamling nr. 111.
Efter generalforsamling og spisning blev følgende jubilarer hædret:


60-års medlemskab:
302090 maj. 1956
Bent Møller
692
maj. 1946
Preben Hansen



50-års medlemskab:
415415 sep. 1959
Erik Kjærsgaard
530469 maj 1962
John Westenholtz
530226 Jan. 1962
Niels Simonsen Busk
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40-års medlemskab:
Feb. 1978
Feb. 1978
Maj. 1977
Jul. 1978
Jul. 1971

Bent Andersen
Christian Peter Nørholt
Erik Gramstrup
Kristian Bengaard
Søren Thomassen



25-års medlemskab:
Okt. 1970
Claus Frederiksen
610547 jul. 1964
Kurt Hansen



10-års medlemskab:
530354 mar. 1962
Henning Mathisen
415297 sep. 1959
Leif Pedersen
Dec. 2007
Peter Pindborg Grøn
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