
Gardehusar foreningen  Jylland afholdt generalforsamling og 25 års Jubilæum, den 21 marts på Simested 

Kro, med dagsorden ifølge vedtægterne. 

Der deltog 24 personer til kaffe ,og et rundstykke , som foreningen var vært for. 

Herefter gik man over til Generalforsamlingen, hvor der var 16 medlemmer med.  

Estandarden blev ført ind til musik af 2 Trompeter. 

Formanden mindedes de medlemmer af foreningen der ikke er her mere. Det er Keld Andersen, Leif 

Andersen, Thyge Jørgensen. Tidligere Redaktør af Gardehusaren Knud Erik Skafte, Formand for 

Frederikssund John W Hansen.  Ære være deres minde. 

Formanden  Tage Hansen læste bestyrelsen/formandens beretning op. Beretningen kan ses på DGHF 

hjemmeside. 

Der er nogle som ikke har betalt kontingent i 2014. Jeg håber at i vil se efter om i har betalt. Det gælder 

også for 2015, da der er mange der ikke har betalt, eller er der?. Jeg har fået en liste ovre fra kassereren i 

Præsidiet på hvem der har, eller ikke har betalt kontingent.  Der var 3 stk. jeg snakkede med om at de ikke 

har betalt. Det viste sig så, at de havde betalt alle sammen. Hvis i ved at i ikke har betalt så send mig en mail 

eller ring til mig, for at sige om i vil være medlem eller ej. Hvis i forsat vil være medlem kan i indsætte 

pengene ind på dette konto: Reg. Nr. 9217 Konto nr. 2072256584. Hvis vi ingen penge får i kontingent, kan 

vi jo hellere ikke lave nogle arrangementer. I 2015 var der 3 på valg til bestyrelsen. Alle 3 ønskede ikke 

genvalg. Bestyrelsen havde overtalt Henning Nygård til at stille op. Så manglede vi bare 2. Dem fandt vi 

ikke, men vi fik overtalt 2 af dem som ville afgå til at stille op til en 1 års periode. Altså i 2016 er der 4 på 

valg, så nu håber vi, at der er nogle der vil stille op i 2016.  

Bestyrelse ser ud som følger: 

Formand Tage Hansen 

Kasserer og næstformand Jens Simonsen 

Sekretær Henning Nygård. 

Egon Pedersen 

Niels Chr. Stræde 

Efter generalforsamlingen, uddelte  Præsidenten for præsidiet  IB  Hedegård  Sørensen    9 stk. 25 års 

Emblemer . 

Så var der spisning og hyggelig  samværd. Vi var 34 til spisning. Vi havde gæster fra  præsidiet. Formanden 

næstformanden, kasseren. Alle med fruer. Fyn ved Henning Terndrup,Hermam Thomsen. Sydjyllan Jurgen 

Bock. Alle med fruer.  Efter spisningen var der kaffe og småkager, og til vores store overraskelse havde 

kroen sponsoreret lagkage. Det siger vi tak for. 

Vi siger tak for fremmødet og gaverne. 



Gardehusarforeningen ønsker alle deres medlemmer en god sommer. 

PBV. 

Tage Hansen 

 

 

 


