
Næstved den 25. aprilZ}l1"

Referat af ordinær generalforsamlinglørdagden 23. april 2822.

Sted Kalbyris-salen, Næstved H,iemmeværusgård, Skyttemarksvej 2{X), Kalbyris,470C} Næstved.

Første fik vi fanen baret ind, i dag af Arne Nilsen med Niels Christian Griiner som faneløjtnant og

udbragte et 3-fbldigt treve for H.M. Dronningen.
Formanden bød velkornmen og kom med en kort gennemgang af dagsorden.

Herefter var der fra kl. 12.45 uddeling af div. hæderstegn til tblgende:

10-års tegn til apnl 12 Patrick Janowski.
40-års tegn til maj 64 Niels Boye Pedersen.

40-års tegn til oktober 80 Ole Søren Bagger.
50-års tegn til januar 71 Stig Hansen.

50-års tegn tii juli 7l Niels lørgen Gottlieb.
50-års tegn til juli 63 Bent Larsen Holm.
50-års tegn til november 67 Knud Hansen.

50-års tegn til februar 69 Leif Erik Nielsen
60-års tegn til jzuruar 5tr Knud Vildenfcldt.
60-års tegn til november 53 Jens Iver lversen.
60-ars tegn til november 60 Jørgen Larsen.
Der blev taget div fotos til Garderbladet, dagspressen og privat hrug.

Ca kl 13-1415 var der fællesspisning, uader behørig hensyntagen til regler for Corona mrn. Herunder
udbragte vi skål for [{. M. Dronningen. Menuen stod på: Sildemad og 3 stk pær( belagt srnørrebrød, dertil
kunne købes øl og snaps til rimelige priser. Kafftn fik r.i under generalforsamlingen.

Ceneralforsamlingen startede ca. kl. 1415.

Vi mindedes en garder der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling.
Novernber 66 Bent Gøche Nielsen.
Æret være hans rninde. Vi holdt 2 rninutters stilh*d.

1) Generutrforsamlingen startede med, fbrmand Erik Harder Mikkelsen bød velkommen.
2) Yalgaf stemmetællere, Eigil Tramm og Bent Holm blev foreslået, og valgt.
3) Valg af dirigent: Jens Iver Iversen hlev forslået, og valgt.
4) Beretning ved forrnand Erik Harder Mikkelsen.

Formanden takkede alle for deres indsats igennem året. Vores medlemstal vat 137 medlemmer
apgjort pr. 1.1 "2022. Herefter fik vi en kort gennemgang af årets aktiviteter. Herunder at vi har faet
varsel fra De Danske Garderfbreninger, orn en kontingentfurhøjelse på kr" 37,- om året, dette vil
nok tå indvirkning på vores kontingent, til vores medlemmer kommer til at stige, engang i
fremtiden, rnen ikke i år. Beretningen blev godkendt.
Under kommentarer til beretningen, blev der fremtørt tanker om evt. færre numre af Garderbladet,
eller gå over til mere digitale udgaver, for at spare ornkostninger, men konklusionen blev at man
ønskede at beholde Garderblaciet sorn nu.

5) Fremlæggelse af regnskabet ved trrik Flarder Mikkelsen.
Regnskabet var udsendt lTagt på hiemmesiden i forveien og blev nu vist og gennemgået på
lystavle, der viste at SGF havde et samlet underskud på kr" 3395,- for 202I. Uddybende spørgsmål
blev besvaret. Regnskabet blev godkendt. Vores dirigent viile gerne have haft en pegepind så alle



kunne følge bedre med på det store lærred. (det får vi til næste år) men regnskaberne ligger på

hjemmeside" så alle kan i fred og ro gennemgå tallene, både før og efter generalforsamlingen.

6) Fastsættelse af kontingent for 2A22, forslag uændret, blev godkendt, og €r ssm følger kr. 350,-

7) Beretning fra s$telauget blev fremlagt af Arne Jørgen Nielsen:
Vi har haft pokalskydning mod pionererne d. l5l11, vi vandt, Svend Aage Hougaard tog pokalen.

Vi har haft juleskydning d" 6112, Svend Aage llougaard tog 1 pladsen.

Vi har haft pokals§dning mod Fakse-Haslev-Sterms GF, vi vandt, ved Svend Aage l{ougaard.
Der har været veteran I s§dning 1. pladsen og pokalen gik til Jens Waage Johansen.

Svend Aage Hougaard fik overrakt en flaske, af Ame Nielsen for altid deltagelse og engsgement.

Svend Aage Hougaard, udtrykte ønske om større deltagelse i s§dningeme, som han s4gde når
jeg kan, så kan i andre også. Yi har pt. 1 0- I 2 aktive skytter, tidligere var vi 25-30 aktive skytter"

8) Indkornne forslag, der var ikke indkonunet nogen fbrslag" og bestvrelsen havde heller ikke noget.

9) Valg:
a)
b)
c)
d)
e)

0
s)

Formand: Erik 0. Harder Mikkelsen, blev genvalgt for 2 år.

Sekretær: Kristian Rasmussen, blev genvalgt for 2 år"

Fanebærer: Finn B. Hansen, blev genvalgt for 2 år
Bestyrelsessuppleant: Arne Nielsen blev genvalgt for I år.
Revisor: Iørgen Latsen, blev genvalgt for 2 år-
Revisor suppleant: Peter Søgaard blev genvalgt for 1 år.
Valg af medlemmer til skyttelanget:
1) Bestyrelsesmedlem: Arne Jørgen Nielsen, blev genvalgt for 2 år.
2) Bestyrelsesmedlem: Leif W'aage Johansen, blev genvalgt for 2 år.
3, Suppleant for skyttelauget: Peter Søgaard Nielsen, blev r.algt for 1 år.

l0) Eventuelt:
IJnder eventuelt fremkom ingen emner til debat.
Men EHM fremførte atman kunne bestille bog om "Jungle Jim" pris kr. I00,- så ville han tage
bøgerne med trjem fra landsmødet, der blev foretaget flere bestillinger"

Fonnanden og dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen-

Som dirigent:

Formand:
Næstformand
Kassererlregistrator
Sekretær
Bes§relsesmedlem

Næstved den25. apnl
R.eferent Kristi an Rasmussen.
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