Beretning 2019
Generalforsamling i Gardehusarforeningen Jylland
lørdag den 6. april 2019 på Simested Kro
Foreningens virke
Vi har i årets løb holdt 3 bestyrelsesmøder. På det første møde fik vi os konstitueret med undertegnede som formand, Bertel Jensen næstformand, Holger Nygård kasserer, Simon Nielsen sekretær
og Tage Hansen som menigt medlem af bestyrelsen.
På samme møde havde vi også diskussion, om der skulle holdes både en sommertur og en pudsedag
om efteråret. Vi enedes om at samle kræfterne om en sommertur. Det viste sig som en god ide, idet
vi samlede en snes personer til turen.
Holger Nygård og Bertel Jensen havde arrangeret, at vi kunne få en guidet rundtur i det kæmpestore
skydeterræn i Borris, et areal der dækker 5.000 hektar. Under rundturen, som foregik i bus og med
terræninspektør Ole Pedersen som kyndig guide, fik vi set et særdeles flot og egenartet terræn og
natur.
Vi fik også set og forevist forsvarets nyeste fintskytte materiel og fik samtidig at se, hvordan et
fintskytte hold effektivt kan nedkæmpe mål, både på tæt hold og ved lang distanceskydning.
Efter rundturen, som var en 30 km lang tur, spiste vi frokost i kantinen i Borris-lejren.
Turen gik nu til Lønborg Kirke, herfra havde vi en flot udsigt over Skjern Å-dalen. Bertel Jensen
fortalte her om det store indvindingsprojekt, hvor man fik 4.000 hektar god landbrugsjord, for så i
2003 at rulle åen tilbage i sit oprindelige forløb. Det var særdeles interessant at se og høre om.
Ved Stauning Havn havde Holger arrangeret kaffe og brød, inden vi skulle se Whisky-destilleriet.
På destilleriet fik vi en god gennemgang af, hvordan man laver whisky på produkter fra nærområdet. Vi fik desværre ikke set det nye fabriksanlæg, som skulle åbne næste dag.
Jeg vil her gerne sige tak til Holger og Bertel for en rigtig god tur!
Præsidiet
I Præsidiet er der ofte blevet forespurgt, om der kan lånes gallauniform til bryllupper. Det kan der
ikke. Så hvis nogen af jer regner med at skulle giftes, bliver det ikke i galla.
Som I kan se i det seneste husarblad, prøver man at lave en fælles tur for alle medlemmer af Danske
Gardehusarforeninger. Først en havnerundfart og derefter en rundvisning på Tøjhusmuseet, evt. De
kongelige Stalde. Hele programmet står i bladet.
I foreningen havde vi fået en invitation til Gardehusarforeningen Frederikssund’s 100 års jubilæum.
Vi blev enige om i bestyrelsen at sende en repræsentant til jubilæet. Det blev Bertel Jensen med
ledsager, og jeg skal hilse fra Frederikssund og sige tusind tak for det.
Estandarten
Estandarten er jo afsted adskillige gange om året. To af de gange vil jeg sige lidt om, fordi der var
jeg selv med. Ellers plejer det at være Alma, der er med Tage.
Den ene gang var da Hendes Majestæt Dronningen var på officielt besøg i Silkeborg, og hvor hesteeskadronen var med. Det var noget, der vakte udelt begejstring for - kan jeg vist godt sige - et
tusindtalligt publikum.

Den anden gang var det 100-årsdagen for afslutningen på Den store Krig den 11/11 1918, hvor der
også var mødt mange mennesker frem i Mindeparken ved Marselisborg Slot. Det var en stor og flot
højtidelighed, hvor Hendes Majestæt Dronningen lagde en krans ved monumentet for de faldne, og
hvor publikum sammen med Cæsilie-koret fra Aarhus sang salmerne ”Slumre sødt i Slesvigs jord”
og ”Kongernes Konge”.
Efterfølgende var Tage og jeg sammen med de andre fanebærere og faneløjtnanter inviteret til frokost med Dronningen i Tivoli Friheden i Aarhus.
Der skal herfra lyde en tak til Alma og Tage, fordi I altid er parate til at tage afsted med Estandarten.
Til bestyrelsen vil jeg sige tak for et godt samarbejde i årets løb.
Sidst, men ikke mindst – tak til jer, fordi I så trofast møder frem.

Tak for ordet.
Formand Hans Pedersen

