Holbæk, 27. marts 2019

Generalforsamling i Gammel Garder
Hermed indkaldes Gammel Garder foreningens medlemmer til generalforsamling, der finder
sted i Holbæk Kulturskole, Gl. Ringstedvej 32e, 4300 Holbæk (gymnastiksalen), lørdag d. 27.
april, kl. 10.15.
Dagsorden iht. vedtægterne:
1. valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Johnny Gybel.
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 Dolleris (ønsker genvalg)
Revisorsuppleant:
Carsten Thaulov (ønsker genvalg)
8. eventuelt
Med venlig hilsen
Morten Bo Hansen, på vegne af
Bestyrelsen i Gammel Garder foreningen

Formandens beretning – Gammel Garder
Kære Gammel Garder
Året 2018 ligger bag os og 2019’s forår spirer nu for alvor.
Spirende forår varsler også Holbæk Gardens årlige fødselsdagskoncert.
Og hvilken fødselsdagskoncert – og hvilket år garden marcherer ind i. Intet mindre end året for Holbæk Gardens 60års jubilæum.
Mere om det senere – først et tilbageblik på året 2018 i Gammel Garder.
Året 2018 begyndte for alvor ved planlægningen af den ordinære generalforsamling og efterfølgende
generalforsamlings-fest. Desværre måtte bestyrelsen konstatere, at der ikke var tilstrækkelig med tilmeldinger til, at
kunne afholde festen som traditionen eller tilsiger.
Det var derfor under mere beskedne forhold – men ikke desto mindre meget hyggeligt – at bestyrelsens sekretær
åbnede sit hjem for afholdelsen af den ordinære generalforsamling.
Det var en enig generalforsamling – der på baggrund af en generalforsamlings-fest der ikke kunne afholdes –
besluttede sig for, at de sparede kræfter derfor i stedet måtte benyttes i arbejdet med at planlægge et godt
jubilæumsår i 2019.
Bestyrelsen trak derfor efterfølgende i arbejdstøjet og begyndte planlægningen af Gammel Garders deltagelse i
Holbæk Gardens 60-års jubilæum.
Det har derfor efterfølgende resulteret i, at Gammel Garder i 2019 er repræsenteret ved sin tilstedeværelse, hele to
gange i selskab med Holbæk Garden.
Første gang bliver den 27. april 2019, hvor Gammel Garder – for første gang i historien – giver foreningens
medlemmer mulighed for (igen) at kunne optræde under gardens fødselsdagskoncert. Gammel Garder bliver nemlig
et indslag under fødselsdagskoncerten, med 1-2 numre som man forinden på samme dag har øvet sig på. Øvningen
hertil sker i forlængelse foreningens ordinære generalforsamling.
Anden gang Gammel Garder viser sin tilstedeværelse i 2019, er selvfølgelig ved den officielle afholdelse af Holbæk
Gardens 60-års jubilæum den 28. september 2019.
Den officielle afholdelse af Holbæk Gardens jubilæum omfatter, for Gammel Garders vedkommende, en marchtur
igennem Holbæk by samt et storslået tattoo i Sportsbyens multihal.
Gammel Garders bestyrelse håber på stor opbakning og engagement, så vi sammen kan få en fantastisk tid i
rammerne af en begivenhed, der sætter vores garde i centrum.
Af lyst (og ikke af pligt) vil jeg som altid gerne rette en tak til min bestyrelse. Tak til en sekretær, der administrerer
foreningens hjemmeside samt formår at essens-fremtone referater på baggrund af mange og meget omfattende
bestyrelsesmøder. Også en tak til min kasserer, der i et regnskab der efterhånden får store koncernvirksomheder til
at ligne kagekasse-indbetalinger, alligevel formår at holde hoved og hale i foreningens store antal transaktioner. Tak.
Til foreningens medlemmer ønsker jeg jer et godt 2019, der må blive året for mange timers godt samvær med
formålet, at fejre Holbæk Garden.

Kærlig hilsen
Brian Rundqvist
Formand for Gammel Garder

