
Næstved den 1. november 2021. 

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 30. oktober 2021. 
 

Sted Kalbyris-salen, Næstved Hjemmeværnsgård, Skyttemarksvej 200, Kalbyris, 4700 Næstved. 

 

Første fik vi fanen båret ind, og udbragt et 3-foldigt leve for H.M. Dronningen. 

Formanden bød velkommen og kom med en kort gennemgang af dagsorden. 

Herefter var der fra kl. 11.15 uddeling af div. hæderstegn til følgende: 

10-års tegn til juni 71 Martin Zuschlag. 

10-års tegn til juni 71 Jannik Hartmann Ditlevsen. 

25-års tegn til juni 73 John Renneberg. 

50-års tegn til januar 70 Harry Verner Petersen. 

50-års tegn til november 68 Hans Christian Nielsen. 

60-års tegn til juli 59 Bent Alfred Nielsen. 

100-års jubilæumsmedalje til maj 59 Svend Aage Hovgaard. 

100-års jubilæumsmedalje til november 53 Jens Iver Iversen. 

100-års jubilæumsmedalje til juli 59 Bent Alfred Nielsen. 

Der blev taget div. fotos til Garderbladet og privat brug. 

 

Ca. kl. 1145-1345 var der fællesspisning, under behørig hensyntagen til regler for Corona mm. Herunder 

udbragte vi skål for H. M. Dronningen. Menuen stod på: Sildemad, Bøfstroganoff med tilbehør, som 

dessert fik vi is, med garderportvin til. 

 

Generalforsamlingen startede ca. kl. 1345. 

Vi mindedes følgende gardere, der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling. 

Maj 54 Bent Pugerup Christensen. Maj 52 Niels Rigels. Juli 59 Kaj Christiansen. 

Maj 51 Carl Aage Jørgensen. Januar 65 Peter Larsen. 

Æret være deres minde. Vi holdt 2 minutters stilhed. 

 

 

1) Generalforsamlingen startede med, at formand Erik Harder Mikkelsen bød velkommen. 

2) Valg af stemmetællere, Bent A Nielsen og Bent Holm blev valgt. 

3) Valg af dirigent: Jens Iver Iversen blev forslået, og valgt. 

4) Beretning ved formand Erik Harder Mikkelsen. 

Formanden takkede alle for deres indsats igennem året. Vores medlemstal var 146 medlemmer 

opgjort pr. 1.1.2020. Herefter fik vi en kort gennemgang af årets aktiviteter. Beretningen blev 

godkendt. 

5) Fremlæggelse af regnskabet ved Erik Harder Mikkelsen. 

Regnskabet var udsendt / lagt på hjemmesiden i forvejen og blev nu vist og gennemgået på 

lystavle, der viste at SGF havde et samlet overskud på kr. 3600,- for 2020. Uddybende spørgsmål 

blev besvaret. Regnskabet blev godkendt. Vores dirigent havde et ønske om at bruge en pegepind 

så alle kunne følge bedre med på det store lærred. Revisor Bent Holm gjorde opmærksom på at 

regnskaberne ligger på vores hjemmeside, så alle kan i fred og ro gennemgå tallene, også inden 

generalforsamlingen. 

6) Fastsættelse af kontingent for 2021, forslag uændret, blev godkendt, og er som følger kr. 350,-. 

7) Beretning fra skyttelauget på vegne af Arne Jørgen Nielsen, var allerede fremlagt i formandens 

beretning, og blev hermed godkendt. Beretning for div. Udvalg, var også frembragt i formandens 

beretning, og var hermed også godkendt. 

 



 

8) Indkomne forslag, der var ikke indkommet nogen forslag, og bestyrelsen havde heller ikke noget. 

 

 

9) Valg: 

a) Næstformand: Claus Cortz Jørgensen, blev genvalgt for 2 år. 

b) Kasserer/registrator: Finn B. Hansen, blev genvalgt for 2 år. 

c) Bestyrelsesmedlem Niels Christian Grüner, blev genvalgt for 2 år. 

d) Bestyrelsessuppleant: Arne Nielsen blev genvalgt for 1 år. 

e) Revisor: Bent Holm, blev genvalgt for 2 år. 

f) Revisor suppleant: Peter Søgaard blev genvalgt for 1 år. 

g) Valg af medlemmer til skyttelauget: 

1) Bestyrelsesmedlem: Henning Christensen, blev genvalgt for 2 år. 

2) Suppleant for skyttelauget: Peter Søgaard Nielsen, blev valgt for 1 år. 

 

 

10) Eventuelt: 

Under eventuelt fremkom ingen emner til debat. 

 

 

Formanden og dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. 

 

 

 Referat af generalforsamlingen 

 Kristian Rasmussen 

 

 

Som dirigent:  Jens Iver Iversen 

 

 

Formand:  Erik Harder Mikkelsen 

Næstformand  Claus Cortz Jørgensen 

Kasserer/registrator  Finn B. Hansen 

Sekretær  Kristian Rasmussen 

Bestyrelsesmedlem   Niels Christian Grüner 

 

 

 

Næstved den 8. november 2021. 


