Generalforsamling i Gammel Garder
Hermed indkaldes Gammel Garder foreningens medlemmer til generalforsamling, der finder
sted i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal, lørdag d. 18. marts, kl. 18.00.
Huske tilmelding til den Store Generalforsamlingsfest, der finder sted efter
generalforsamlingen. Separat mail udsendt vedr. festen.
Dagsorden iht. vedtægterne:
1. valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår P.H. Larsen.
2. formandens beretning
Et meget kort resumé af den udførlige skriftlige beretning, der er vedlagt denne
indkaldelse, vil blive givet af formanden på selve generalforsamlingen.
3. fremlæggelse af revideret regnskab
Revideret regnskab er vedlagt denne indkaldelse.
4. fastsættelse af kontingentsatser
Bestyrelsen foreslår fortsat intet kontingent.
5. indkomne forslag
Ingen modtaget. Forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
6. valg af bestyrelse og to suppleanter
Bestyrelse:
Brian Rundqvist (ønsker genvalg)
Henrik Madsen (ønsker genvalg)
Morten Bo Hansen (ønsker genvalg)
Suppleant:
Mikael Larsen, 1. suppleant (ønsker genvalg)
Klaus Hansen, 2. suppleant (ønsker genvalg)
7. valg af en revisor og en suppleant
Revisor:
Anette Gronemann Lindholt (ønsker genvalg)
Revisorsuppleant:
Carsten Thaulov (ønsker genvalg)
8. eventuelt
Med venlig hilsen
Morten Bo Hansen, på vegne af
Bestyrelsen i Gammel Garder foreningen

FORENINGEN GAMMEL GARDER

FORMANDENS BERETNING

Kære medlemmer
Året 2016 bød, som noget af det første, på den årlige Gammel Garder Fest. Vi havde en stigning i antallet
af deltagere og flere var til deres første Gammel Garder Fest. Det er en udvikling bestyrelsen er glade for
og håber fortsætter.
Desværre kan vi se at foreningens medlemmer i mindre grad benytter sig af de våde varer, hvorfor vi også
kommer ud af 2016 med et lille underskud. Derfor vil bestyrelsen gerne opfordre til i højere grad at ”slå til
Søren”, deltage til Generalforsamlingsfesten samt at involvere endnu flere i jeres Gammel Garder-netværk.
Ved Holbæk Gardens årlige fødselsdagskoncert lod Gammel Garder ikke det flotte resultat ved DM/VM gå
ubemærket forbi. I gave fra Gammel Garder modtog garden et flot indrammet billede af bestyrelsen med de
bedste lykønskninger. Vi er naturligvis klar over at det er en kæmpe gestus – men de kan takke os en
anden gang.
Foreningen Gammel Garder indstillede i foråret Holbæk Garden til Aktivitetsprisen 2016 hos Kultur- og
Fritidssekretariatet i Holbæk Kommune. Foruden indstillingen fra Gammel Garder havde Henrik
Engelbrecht også indstillet garden.
Garden blev indstillet på baggrund af det flotte resultat ved DM/VM i Brøndby 2015 samt for at være et sted
for unge mennesker, hvor man foruden musikken praktiserer sammenhold, personlig udvikling og
tilegnelsen af gode menneskelige egenskaber.
Det resulterede i at garden, til Skt. Hans-arrangementet i Strandparken, kunne løbe med prisen samt
medfølgende 5.000 kr.
Som altid ved tiden for indkaldelse til den store ordinære generalforsamling har vi i foreningen blikket stift
rettet mod Gammel Garder Festen d. 18. marts 2017 – festen løber i øvrigt ad staben den 3. lørdag i marts
hvert år.
I år bliver vi efter generalforsamlingen underholdt af Holbæk Garden som dermed sparker festen godt i
gang. Vi håber at vi med oplysning på Facebook, på hjemmesiden samt på mail til foreningens medlemmer
kan indvillige endnu flere personer i fællesskabet der findes efter tiden omkring garden.

MED ØNSKET OM GODT 2017
Brian Rundqvist
Formand, Gammel Garder

