Referat af den ordinære generalforsamling i
Gardehusarregimentets Historiske Samlings Venner
Torsdag den 18. april 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling for året 2012 med følgende
dagsorden jf. § 6 i foreningens vedtægter på Gardehusarkasernen i Slagelse.
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og om
fremtidige aktiviteter.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastlæggelse af kontingent for det næstfølgende år.
5. Behandling af indkomme forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
8. Valg af revisorer.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Ad 1:Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag til valg af dirigent, Bjørn Hagen Bogason (BHB), blev vedtaget enstemmigt
med applaus.
Dirigenten overtog herefter ledelsen af den ordinære generalforsamling med at konstatere, at
generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægternes § 5 med mindst 3 ugers varsel, og til
afholdelse inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen var derfor rettidig indvarslet, og
beslutningsdygtig.

Ad 2: Formandens beretning
Formand Finn Winkler (FW) aflagde beretning med udgangspunkt i den udsendte beretning.
Han fremhævede det forhold, at året har været præget af dobbelt arbejde, med baggrund i
regimentets kommende 400 års fødselsdag, hvor en del af bestyrelses medlemmer også indgår i
diverse arbejdsgrupper.
Der er blevet doneret midler til at understøtte det historiske arbejde ved regimentet.
”Hvervefolderen” blev godt modtaget, første oplag er brugt, folderen skal genoptrykkes. Med
folderen samt den nye hjemmeside er det håbet, at kommunikationen til medlemmerne kan
forbedres og dermed øge fastholdelsen og tilgangen af medlemmer.
Medlemmer i restance er desværre stadigt et problem, som der bruges megen tid på i bestyrelsesarbejdet.
Hjemmesiden www.ghr-hisam.dk arbejdes der stadig ihærdigt på, men grundet nye brugerønsker er
den ikke færdig endnu. Hjemmesiden bliver indrettet som en ”appetizer” for Samlingen, således at
folk får lyst til at tage venner og bekendte med til Slagelse for at se selve Samlingen.
Formanden opfordrede medlemmerne til at skaffe nye medlemmer til foreningen, ligeledes
understregede han betydningen af de frivillige bidrag fra foreningens medlemmer.
Formanden glædede sig til jubilæumsåret, hvor han håbede at medlemmerne ville møde op til de
forskellige aktiviteter og tage familie og venner med.
Han afsluttede med at takke Stig Carlsen, Poul Erik Johansen og Helmer Christensen for deres
store arbejde med og for Samlingen.
Formandens beretning blev taget til efterretning med applaus.

Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren Steen Seidelin Fredholm (SSF) gennemgik og kommenterede det reviderede
regnskabs enkelte poster.
Der var i år ikke tilgået nogen midler fra fonde, alligevel udviser regnskabet et pænt overskud.
Foreningens egenkapital er ultimo kr.110 504,83.
SSF bad medlemmerne om at huske at påføre deres navn ved indbetalinger, da det ellers er et stort
arbejde at finde ud af, hvem der har betalt.
BHB ønskede en forklaring på en udgiftspost på kr.11 000,-. Beløbet er brugt til indkøb af polo
trøjer med regimentets navnetræk på. Poloerne bliver solgt i samlingens udsalg og pengene der
kommer ind går til Regiments Historiske Fond.
SSF fremhævede det forhold, at medlemmerne af henholdsvis Ritmesterforeningen og
Løjtnantsforeningen burde opfordres til at blive medlemmer af HISAM’s Venner, og i det hele taget
burde alle officerer og befalingsmænd ved regimentet opfordres hele tiden til at støtte arbejdet med
at ”Bevare Fortiden og Nutiden for Fremtiden”!
SSF opfordrede samtidig Soldaterforeningen til at være ”lidt mere rundhåndede” på denne front.
Kurt Bache forslog SSF at bruge netbank. SSF svarede at det gør vi allerede, men mange betaler
fortsat via det vedhæftede Giroindbetalingskort og i banken.
Peter Jonasen forslog, at Vennerne tilmeldte sig til PBS. Det har bestyrelsen fravalgt, da der så
ikke vil kommer frivillige bidrag sammen med kontingent indbetalingen!
Regnskabet blev enstemmigt godkendt med applaus.

Ad 4: Fastlæggelse af kontingent for det næstfølgende år
Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2013 fastholdes på kr. 100,Forslaget blev godkendt med applaus.

Ad 5: Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelsen.

Ad 6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, jf. § 10.
Finn Winkler
Tommy Rasmussen
Helmer Christensen

Formand
Næstformand
Bestyrelsesmedlem

Modtog genvalg for 2 år.
Modtog genvalg for 2 år.
Modtog genvalg for 2 år.

Ad 7: Valg af suppleant til bestyrelsen
Steffen Scharff

Modtog genvalg

Ad 8: Valg af revisorer
Niels Haagen
Bent Jørgensen

Revisor
Revisor

Modtog genvalg
Modtog genvalg

Ad 9: Valg af revisorsuppleant
Peter V. Christgau

Revisorsuppleant

Modtog genvalg

Ad 10: Eventuelt
Ingen ønskede ordet.
Herefter konstaterede dirigenten at dagsordenen var udtømt, og takkede for god ro og orden.
FW afsluttede generalforsamlingen med at takkede dirigenten
Generalforsamlingen sluttede med hyggeligt samvær Parolesalen og i Casino.
Slagelse den 18. april 2013

Niels Blangsted
Sekretær og referent

