
     Beretning 2017 

  Generalforsamling i Gardehusarforeningen Jylland 
      lørdag den 22. april 2017 på Simested Kro 

 

1. Foreningens virke 

2. Præsidiets virke 

3. Estandarten 

 

1. Foreningens virke 

Efter generalforsamlingen og efterfølgende konstituering af bestyrelsen sidste år kom vi i 

bestyrelsen ud for det mærkelige, at vi aldrig hørte det mindste fra den nyvalgte formand Anders 

Juul Jensen.  

Det vil sige, at der intet skete i bestyrelsen eller foreningen, der kom heller ingen repræsentanter til 

præsidemøder, og der tilgik heller ikke bladet noget skriftligt fra foreningen, så ganske hurtigt ville 

foreningen være en saga blot. 

 

Efter utallige henvendelser både telefonisk og via internettet opgav vi at få kontakt til Anders Juul 

Jensen. Derefter kontaktede vi Præsidenten og Sekretariatet for at høre, hvilke muligheder vi havde 

for at køre foreningen videre. 

 

Præsidenten bakkede op om den løsning vi selv havde drøftet i bestyrelsen, nemlig at rekonstituere 

bestyrelsen på ny. 

 

I august måned mødtes bestyrelsen i Aalestrup og konstituerede os på ny. Undertegnede blev 

formand, Robert Bedsted næstformand, Holger Nygaard kasserer, Simon Nielsen sekretær og 

Anders Juul Jensen menigt medlem. Derudover havde vi indkaldt Bertel Jensen som observatør, 

idet han er første suppleant. Dermed fik vi bestyrelsen konstitueret, fik bestemt hvilket 

efterårsarrangement vi skulle have og genskabt kontakten til Gardehusarbladet og Præsidiet. 

 

I november holdt vi Pudsedag her på Simested Kro, hvor vi havde inviteret pensioneret oberst Kurt 

Mosgaard, tidligere chef for Jyske Dragonregiment og nuværende landsformand for Prinsens 

Livregiments soldaterforeninger. 

 

Kurt Mosgaard holdt et yderst interessant foredrag om sin udsendelse til forskellige uroområder i 

Afrika. Noget som vi ikke hører så meget om som Balkan og Mellemøsten, men krige, som har 

kostet 7 millioner mennesker livet siden afkoloniseringen og frem til i dag. 

 

I foreningen har vi endelig fået kassererpost og kasse på plads ved Holger Nygaard. Der skal 

efterhånden en masse legitimationspapirer til for at forny en kasserer, så vi håber ikke det skal ske 

for tit. 

 

Foreningen har også investeret i 15-20 Falke til at sy på blazerjakken. De kan købes ved Holger 

Nygaard for 125 kr. pr. stk. 

 

I januar holdt vi et bestyrelsesmøde ved TV2 i Aabybro, hvor Robert Bedsted er ansat. Der drøftede 

vi bl.a. ambitionsniveauet i foreningen, hvor mange møder skal man holde om året.  

 

Konklusionen blev nok, at generalforsamlingen om foråret og en pudsedag med en inviteret 

gæstetaler om efteråret trods alt er med til at holde sammen på foreningen. Vi vil så engang imellem 

prøve at få et eller andet sommerarrangement stablet på benene. I øjeblikket arbejder Robert 

Bedsted på et arrangement på flyvestation Aalborg, det kunne være helikopter redningstjenesten, 

det kunne også være de store Hercules transportfly. 



 

Alma administrerer hjemmesiden, og det siger vi hende en stor tak for. 

 

2. Præsidiets virke 

I Danske Gardehusarforeningers Præsidie har jeg været med til 2 møder, i november og februar. 

 

Der er nu forhandlet en ny bladaftale på plads, således at Gardehusaren skulle være sikret nogle år 

frem i tiden. 

 

Præsidiet har sammen med de Danske Marineforeninger fundet et nyt trykkeri, sådan at 

Gardehusarforeningen kunne slippe ca. 50.000 kr. billigere på årsbasis. 

 

3. Estandarten 

Estandarten har været afsted 6-7 gange i årets løb. Sidst var Tage og Svend Aage til Jens Chr. 

Nygårds begravelse med Estandarten og mange tak for det. Det var der stor tilfredshed med fra 

Inger Nygård og familiens side.  

 

Tage er også med ved 5. maj på Skæring Hede, og ligeledes 2. december på Skæring Hede for 

frihedskæmperne.  

 

Og den 11.11. i Mindelunden ved Marselisborg. Det er højtideligheden for faldne Sønderjyder i den 

Store Krig.  

 

Dronningen var også på besøg på Hammel Rådhus i Favrskov Kommune. Der var foreningen også 

repræsenteret ved Tage Hansen.  

 

Sædvanligvis er Estandarten også med, når Dronningen ankommer til Aarhus Havn med 

Kongeskibet.  

 

      ***** 

 

Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen, og hvem der ellers måtte hjælpe med foreningsarbejdet, 

for et godt samarbejde. 

 

Tak skal I have. 

 

    

       Formand Hans Pedersen 

 


