Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

1. valg af dirigent
Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at
Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. formandens beretning
Da formanden var forhindret i at deltage berettede sekretæren kort om foreningens aktiviteter i 2012. En
mere omfattende beretning blev udsendt sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen og vedlagt
indeværende referat. Beretningen blev godkendt med applaus.
3. fremlæggelse af revideret regnskab
Kasseren fremlagde det revideret regnskab. Regnskabet, der også blev udsendt sammen med indkaldelsen
til Generalforsamlingen, er vedlagt indeværende referatet. Regnskabet blev godkendt med applaus.
4. fastsættelse af kontingentsatser
Generalforsamlingen valgt at følge bestyrelsens oplæg om fortsat intet kontingent.
5. indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.
6. valg af bestyrelse og to suppleanter
Til bestyrelse blev genvalgt:
Palle Kjerulff
Morten Bo Hansen
Henrik Madsen
Til suppleant blev genvalgt:
Mikael Larsen, 1. suppleant
Klaus Hansen, 2. suppleant
7. valg af en revisor og en suppleant
Til revisor blev genvalgt:
Anette Gronemann Lindholt
Til revisorsuppleant blev genvalgt:
Carsten Thaulov
8. eventuelt
Dirigenten opfordrede foreningen medlemmer i at møde på til Holbæk Tattoo i maj.
Slut på referat
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Palle Kjerulff
Kasserer: Henrik Madsen
Sekretær: Morten Bo Hansen
Vedlagt:
Formandens beretning
Revideret regnskab
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Det har været et godt år for GG. Foreningen har pt. 331 medlemmer, her af har de 245
opgivet deres mail adresse til GG.
Vi er helt i front med hensyn til kommunikation. GG bruger den moderne måde at
kommunikere på via internettet (det har IKKE noget med fisk at gøre) GG har sin egen
hjemmeside www.gammelgarder.dk og det er her du kan få alle de oplysninger,
informationer om din forening, hvad den står for og hvad der sker imellem de
arrangementer foreningen afholder. Du kan også via Facebook følge med i foreningens
virke.
SÅ BRUG DIN PC OG KLIK IND PÅ www.gammelgarder.dk OG FØLG MED I HVAD DER
SKER.
Foreningen informere også på anden måde, når der skal afvikles større arrangementer i
foreningen kommunikeres dette via e-mail. Det er derfor vigtigt at du har oplyst din e-mail
adresse til foreningen. Det er vores fantastiske sekretær der styrer hele dette elektroniske
univers på en helt fantastisk måde.
Idet forgangne år er der afholdt 4 bestyrelses møde og der er aflyst en fest. Festen blev
aflyst pga. manglende deltagere.
Bestyrelsen vil holde fast i at der skal mindsk være 30 deltagere til foreningens
arrangementer. Hvis ikke det er muligt at tromme det antal deltagere sammen må
bestyrelsen tage den ikke særligt nemme beslutning at aflyse arrangementet. Det håber
bestyrelse på IKKE bliver nødvendigt igen.
Hvis næste arrangement også bliver aflyst pga. manglende deltagelse, vil det mere eller
mindre betyde en nedlukning af foreningens aktiviteter. Jeg vil derfor rette en meget kraftig
appel til foreningens medlemmer om at bakke op om de relativt få arrangementer der
afholdes i foreningen, vi laver jo arrangementerne for jeres skyld, så vi beder jer bare om
at komme til dem ellers risikere vi at foreningen lukker ned. Her kan vi addere noget om at
fester er eneste fællesaktivitet og det er nødvendigt med medlemmernes opbakning hvis
foreningen skal leve.
Vi er ikke en forening med mange aktive medlemmer, hvilket bestyrelsen respekterer og
sætter ambitionsniveauet efter.
Der er sket en stor udvikling på vor hjemme side med masser af film, billeder og
scrapbøger. Det er vores sekretær, som er GG`s IT geni der på fornemste vis har formået
at digitalisere og monitorere, på foreningens hjemme side, en masse dejlige film og
billeder, som i den grad fremkalder minder fra en fantastisk dejlig svunden tid. Det skal
han virkelig have en stor tak for.
Jeg vil appellere til alle vore mange dejlige medlemmer om at bruge hele dette kæmpe
udstillings vindue om Holbæk Garden, og måske selv komme med flere input så vi med
tiden for stykket en hel historisk samling i billeder og tekst om den forening der for rigtigt
mange af os har betydet en masse da vi var børn og unge mennesker.
Du kan for eksempel se en hel masse om af medlemmernes egne billeder fra deres tid i
Holbæk Garden.
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Du kan se en HG Scrapbog fra årerne 1961 til 1968. Det kunne jo være at du selv var
med?
Du kan se næsten alle de pokaler og gaver der i tidens løb er vundet ved konkurrencer og
udvekslet med venskabs garder fra det meste af Europa. Det kunne jo være at du var med
ved én af de lejligheder.
Du kan opleve smal film fra den tid hvor Holbæk Garden startede og hvor det var en
kæmpe sensation når Holbæk Garden optrådte til Børnehjælpsdagen med tusinder af
mennesker på gaderne i byen for se Holbæk Garden og det optog som Garden førte an.
Der er pt. 14 film at gå i gang med. Så mon ikke der er lidt for enhver smag.
Mange vil sikkert huske både første og anden gang Holbæk Garden var i Spanien, på
solkysten, for at spille i Tivoli World. Mange har sikkert også minder og oplevelser fra
dengang som måske kunne genopfriskes. Så klik ind på www.gammelgarder.dk og se
filmene. De er godt nok gode.
Der er ligeledes mulighed for se en masse fra Holbæk Gardens 30 års jubilæum, Holbæk
Gardens deltagelse i Nytårs marchen i London, samt en meget interessant film fra
dengang Holbæk Garden var ganske ung i sort/hvid.
Jeg vil hermed appellere til alle jer medlemmer om at bruge www.gammelgarder.dk aktivt
det er jo for jeres skyld at alt dette er lavet og forhåbentligt til glæde for jer alle.
I det kommende år vil bestyrelsen fortsætte med at indsamle materiale til fremlæggelse på
hjemme siden.
Bestyrelsen arbejder ligeledes med en kortlægning af sommer ture og weekend ture
igennem tiden.
Der vil også i det kommende år blive digitaliseret en masse gamle smal film som velvilligt
er stillet til rådighed af Ruth Susic. Der vil ligeledes blive digitaliseret en meget stor og
meget spændende scrapbog fra Flemming Jensen (Flummer) den dækker hele perioden
fra 1963 til et godt stykke ind i 90serne. Det bliver spændende at se det resultat nå det
engang blive klart.
Der vil også blive forsøgt at digitaliseret et meget spændende projekt der vedrører
garderposten fra 1976 til 1983 som vi har fået lov at låne af Peter Brandsen.
Det er bare noget af det du kommer til at kunne oplev på www.gammelgarder.dk i det
kommende år.
Jeg vil ikke undlade her ved denne lejlighed, at appellere til jer alle sammen om at kigge i
jeres gemmer eller måske jeres forældres gemmer, og se efter om i måske skulle have
materiale, i form af billeder, film eller måske avis udklip, eller lige frem scrapbøger
liggende. Det kunne vi rigtigt godt tænke os at låne til evig forevigelse (digitalisering) Det
kunne jo være rigtigt spændende, hvis vi kunne finde så meget materiale at vi kunne
skrive ”Holbæk Gardens Historie” fra ende til anden i Gammel Garder regi. Det kunne
måske være et af de større overordnede mål for foreningen i fremtiden.
Bestyrelsen vil arbejde aktivt for at gennemføre mindst 1 arrangement om året samt i
øvrigt være opmærksomme på hændelser eller andet der kunne komme vor forening til
gode. Vi vil igen forsøge at anvende generationsambassadører fra de forskellige årgange.
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Vi forsøger stadig at få kontakt med andre foreninger med samme interesse som vor
forening, helst i udlandet og helst med medlemmer som er os bekendte. Der er dog visse
udfordringer ved dette da vi jo ikke er en spillende forening og dem vi umiddelbart har
kontakt med udøver musik, men vi arbejder hen i mod at få etableret et samarbejde.
Jeg vil til slut takke min helt exceptionelle engagerede bestyrelse for et hammer godt
samarbejde. Her må jeg især fremhæve sekretærens (Morten Bo) store arbejde med
digitaliseringen af alt det materiale der er tilgået foreningen.
En stor tak skal ligeledes lyde til vore sublime bestyrelses suppleanter, helt uden
sidestykke vores fabelagtige Stor revisor, og ikke mindst vor stort set ikke arbejdende
revisor suppleant. Tak for jeres deltagelse.
Palle Kjerulff
Formand
Gammel Garder
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