Holbæk, 3. februar 2020

Generalforsamling i Gammel Garder
Hermed indkaldes Gammel Garder foreningens medlemmer til generalforsamling, der finder
sted på Hotel Sidesporet, Ahlgade 1b, 4300 Holbæk, lørdag d. 21. marts, kl. 18:30.
Dagsorden iht. vedtægterne:
1. valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Johnny Gybel.
2. formandens beretning
Et meget kort resumé af en udførlige skriftlige beretning, der vil blive delt før
generalforsamlingen.
3. fremlæggelse af revideret regnskab
Revideret regnskab vil blive delt før generalforsamlingen.
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 ikke genvalg)
Henrik Madsen (ønsker ikke genvalg)
Morten Bo Hansen (ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at stille op.
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 ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslår Henrik Madsen
Revisorsuppleant:
Carsten Thaulov (ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslår Morten Bo Hansen
8. eventuelt
Med venlig hilsen
Morten Bo Hansen, på vegne af
Bestyrelsen i Gammel Garder foreningen

Formandens beretning for 2019 – Gammel Garder
Kære Gammel Garder
Egentlig kunne denne beretning stoppes efter ét enkelt ord: Tak!
TAK for et uforglemmeligt 2019. Tak for jeres ubeskrivelige store opbakning til Holbæk Gardens 60-års
jubilæum.
Tak for at afføde så utrolig mange dejlige minder at tænke tilbage på. Tak for, at minderne ikke alene blev
plantet i medlemmer af Gammel Garder – men så sandelig også i alle fra Holbæk Garden og deres
nærmeste familie, der deltog i jubilæet.
Tak for – med den største entusiasme – at vise, at en udmelding i Holbæk Garden ikke er en dør man
lukker. Det er i stedet en dør man åbner, til et videre fællesskab og følelse af, at være en del af noget større
omkring en fælles interesse og fortid. Det viste I på smukkeste vis ved modtagelsen af garden på Havnevej,
til det storslåede tattoo og ikke mindst til festen om aftenen. Jeg skal hilse at sige fra mange af garderne, at
navnlig modtagelsen på Havnevej står som noget af det stærkeste minde på den dag!
Tak for jeres store engagement i tiden frem mod jubilæet. Jeres musikalske optræden ved gardens
fødselsdagskoncert og jeres bragende tilstedeværelse på tilskuerrækkerne. Jeres store interesse i køb af
gardens gamle instrumenter, der indbragte på den anden side af 10.000 kr. til garden. Jeres utrættelige gåpå-mod til øvedagene for henholdsvis musik og march.
Tak til alle dem der har givet en ekstra hjælpende hånd – uden jer var vi ikke blevet klar endnu. Tak til
dirigenter, instruktører, node-findere, node-omskrivere og alle andre som der slet ikke ville være plads til at
nævne her.
Som jeg sagde på en af vores øvedage, så starter en dag med, at solen gryr – og den slutter med at solen
går på hæld.
Min egen tid i bestyrelsen for Gammel Garder gryede i starten af 2015, hvor jeg blev indstillet til
formandsposten. Det blev til 5 uforglemmelige år med to vidunderlige bestyrelsesmedlemmer i min
sekretær, Morten Bo Hansen, og min kasserer, Henrik Madsen. Jovist har der været uoverensstemmelser –
det er der jo i alle kærlighedsforhold – men som oftest er uoverensstemmelserne overstået ved, at vi har
stemt om det… med flertallet på sekretærens og kassererens side. Men skidt pyt – jeg elsker dem alligevel
og ville ikke have været dem foruden.
Tak fordi jeg har måtte væres jeres formand. Tak for minderne. Tak for oplevelserne. Tak for det hele.
Må Gammel Garder blomstre evigt og være det sted vi mødes, i mindet om en svunden og uforglemmelig
tid i Holbæk Garden.
Med kærlig hilsen
Brian Rundqvist
Afgående formand

