Generalforsamling i Gammel Garder
Hermed indkaldes Gammel Garder foreningens medlemmer til generalforsamling, der finder
sted i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal, lørdag d. 17. 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
Bestyrelsen ønsker at modtage Generalforsamlingens ideer vedr. foreningens
eventuelle deltagelse i Holbæk Gardens kommende 60 års jubilæum i 2019.
Skal foreningen:
• etablere et GG Tambourkorps og Orkester?
• gå Tattoo?
• vi deltage til garderfesten hvis det er muligt?
• droppe Generalforsamlingsfesten i marts 2019?
• være med i styregruppen til jubilæet og repræsentere GG?
• og andet?
Med venlig hilsen
Morten Bo Hansen, på vegne af
Bestyrelsen i Gammel Garder foreningen

Formandens skriftlige beretning til Foreningen Gammel Garder

Februar 2018

Kære medlemmer af Gammel Garder
Det sidste blad er for længst vendt i kalenderen for 2017. Året 2018 tager stadig sine spæde skridt – men
allerede nu kan vi se, at morgenen gryr tidligere og aftenmørket sænker sig senere og senere.
Året 2017 var et godt år for Gammel Garder.
Den årlige generalforsamlingsfest bød på festligt besøg fra Holbæk Garden og mødet mellem tidligere
generationer og de nuværende gardere lagde et solidt grundlag for en god fest.
Festen bød på auktion, der i samarbejde med sprutmaskinen, god stemning, flotte bidrag og godt
fremmøde gav en omsætning pr. deltager der ikke er set siden 2014.
Den gode omsætning bidrog til et godt samlet resultat, der med generalforsamlingens tilladelse, kunne
gøre det muligt, at Gammel Garder til Holbæk Gardens fødselsdagskoncert kunne overdrage en donation
på intet mindre end 9.000 kr.
Donationen vakte stor glæde hos garderne og vil blive brugt til nye trommer som Holbæk Garden
forhåbentlig kan erhverve sig til det kommende jubilæums- og DM-år i 2019.
Holbæk Gardens kommende 60 års jubilæum bliver også et emne til generalforsamlingen i 2018. Hér skal vi
drøfte hvorvidt Gammel Garder ønsker etableringen af et tambourkorps og orkester – om vi skal gå tattoo –
og flere andre ting.
Gammel Garder har allerede været repræsenteret ved første opstartsmøde i Holbæk Gardens
jubilæumsudvalg – men en fast repræsentant skal vi også have fundet.
2017 var, for andet år i træk, året hvor Gammel Garder kunne overdrage velkomst-diplomer til nye
medlemmer af Gammel Garder. Velkomst-diplomerne bliver uddelt til udmeldte gardere, hvert år til
Holbæk Gardens juletræsfest, hvor de udmeldte gardere ved samme lejlighed bliver hyllet.
Vi håber derfor, at nye såvel som eksisterende medlemmer – så mange som muligt – vil deltage i den
ordinære generalforsamling og efterfølgende fest, lørdag d. 17. marts 2018.
Med denne skriftlige beretning vil jeg takke alle medlemmer, samt min bestyrelse, for et godt 2017 og
ønske alle samt foreningen et lykkebringende 2018.

På vegne af bestyrelsen
Brian Rundqvist
Formand

