Odense d. 25.02.2019
Den Fyenske Garderforenings
ordinære generalforsamling i
Restaurant Næsbyhoved Skov
Kanalvej 52, 5000 Odense C
torsdag den 21. februar 2019 kl. 21.00.
REFERAT

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Kassereren aflægger revideret regnskab
Kontingent for år 2020
Indkomne forslag. Ingen
Valg til bestyrelsen, afgående er: Nils Broe, Sendy Alstrøm og Jørgen Larsen.
Alle er villige til genvalg.
Valg til bestyrelsen i utide. Poul Agertoft lod sig sidste år vælge igen, men kun
for 1 år. Derfor skal der vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år. Ligeledes blev
Lars Rex valgt sidste år for en 2-årig periode, men da han af personlige årsager
har meldt sig ud af Den Fyenske Garderforening skal der vælges et
bestyrelsesmedlem for 1 år.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, afgående er: Preben Schack og Algot
Rasmussen
Valg af 2 revisorer, afgående er: John Oris Larsen og Bent Johannesen
Valg af revisorsuppleanter, afgående er: Algot Rasmussen
Valg af fanebærer og reserve fanebærer, afgående er: Finn Madsen og Poul
Agertoft. Poul Agertoft ønsker ikke genvalg
Fastsættelse af diæter til fanebærer og repræsentanter
Skydeudvalgsformanden aflægger beretning
Bowlingudvalgsformanden aflægger beretning
Golfudvalgsformanden aflægger beretning
Eventuelt

ad 1 Bestyrelsen foreslog Christian Tvede, som blev valgt. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var
rettidig udsendt, bl.a. annonceret i Garderbladet og generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet der var 35
deltagere, hvilket er over de lovbestemte 20 deltagere.
ad 2 Formanden aflagde beretning.
Beretningen blev godkendt.
ad 3 Kassereren aflagde regnskabet. Ole Christensen nævnte at posten ”Bowling & Golf” i regnskabet er på
925,00 kr., men at Golf ikke har fået noget. Svaret var at posten hedder sådan, men at det kun er Bowling der
har ansøgt om penge.
Regnskabet blev godkendt
ad 4 Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2020, dvs. 300 kr.
ad 5 Ingen forslag.
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ad 6 Sendy Alstrøm, Nils Broe og Jørgen Larsen blev genvalgt til bestyrelsen.
ad 7 René Lyholm blev valgt til bestyrelsen for 1 år til afløsning af Poul Agertoft og Ole Isaksen blev valgt til
bestyrelsen for 1 år til afløsning af Lars Rex.
ad 8 Som bestyrelsessuppleanter blev Preben Schach og Algot Rasmussen blev genvalgt
ad 9 John Oris Larsen og Bent Johannesen blev genvalgt til revisorer
ad 10 Algot Rasmussen blev genvalgt til revisorsuppleant
ad 11 Finn Madsen blev genvalgt til fanebærer. Finn Madsen gjorde opmærksom på at der i indkaldelsens
dagsorden står at Poul Agertoft er reservefanebærer, men det var Otto Madsen der blev valgt sidste år. Dette
er korrekt. Otto Madsen blev genvalgt til reservefanebærer
ad 12 Fastsættelse af diæter til fanebærer og repræsentanter blev overladt til bestyrelsen
ad 13 På vegne af Sendy Alstrøm aflagde Henrik Gattrup beretning om skydning.
Se vedlagte bilag. Ole Isaksen vandt 200 m skydning og vandrepokalen, og Jørgen Larsen vandt
Havelågelukkerplaketten. Tillykke med det.
Henrik orienterede om at DG’s tilskud til ammunition i Vingsted kommer fra fondsmidler og ikke af
foreningernes årlige afgifter.
ad 14 Poul Agertoft aflagde beretning om bowling. Der har været 2 bowlingaftner i foråret og 2 i efteråret.
Frede Bang Olesen, som ikke var til stede, vandt bowlingpokalen. Tillykke med det.
ad 15 Ove Folmer Jensen aflagde beretning om golf. Der har været 4 tuneringer på forskellige baner. De
planlagte turneringer står i folderen og på hjemmesiden. Niels Skovsgaard vandt tuneringen og
vandrepokalen samt pokal til ejendom. Tillykke med det.
ad 16 Under eventuelt fortalte René at Den Fyenske Garderforening havde fået en sølvmedalje i
Regionsbowling-tuneringen og han takkede Poul Agertoft for sin indsats med at holde styr på bowling.
Henrik Gattrup orienterede om at hvis nogen samlede på uåbnet øl, så var der en gammel garder, der ville
sælge 1 øl fra hans indkaldelsesår 1954, 1 øl fra Livgardens 300 års jubilæum og 1 øl fra Livgardens 325 års
jubilæum. Interesserede kan kontakte formanden.
Jesper Hansen orienterede om at Garderstuen i april starter kl. 18.30 og ikke som skrevet i folderen 19.30.
Der bliver foredrag fra Odense Letbane med efterfølgende biksemand. Tilmelding til formanden.
Generalforsamlingen sluttede med et 3-foldigt leve for Den Fyenske Garderforening.

___________________________________
Christian Tvede
Dirigent
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