Beretning 2018
Generalforsamling i Gardehusarforeningen Jylland
lørdag den 14. april 2018 på Simested Kro
1. Foreningens virke
2. Præsidiets virke
3. Estandarten
1. Foreningens virke
Umiddelbart efter generalforsamlingen sidste år holdt vi et bestyrelsesmøde, hvor vi konstituerede
os med undertegnede som formand, Robert Bedsted næstformand, Holger Nygård kasserer, Simon
Nielsen sekretær og Bertel Jensen menigt medlem af bestyrelsen.
På samme møde vedtog vi at arrangere en udflugt til Flyvestation Aalborg, idet Robert Bedsted
havde gode relationer til flyvestationen.
Det blev en rigtig god oplevelse. Der mødte 20 personer op til en veldisponeret rundvisning, hvor vi
fik demonstreret hvad en helikopter redningseskadrille kan præstere. Derefter så vi lidt på afstand
de store Hercules transportfly og sidst men ikke mindst Challender-flyet, som bliver brugt til mange
forskellige formål, såsom olieforurening på havene, hævdelse af territorierne på Grønland og
Færøerne samt royal tjeneste for kongehuset.
Afslutningsvis serverede flyvestationen kaffe i kantinen til vores medbragte mad. Her fik vi også
vist lysbilleder og fortalt om forsvarets flytjeneste.
Pudsedagen den 4. november havde vi knap så stor succes med, hvis succes skal måles på antal
fremmødte til mødet, som var helliget præsten, jægeren og forfatteren St. St. Blicher.
For de der kom, fik en rigtig god indførelse i Blichers liv og gerning som præst i Thorning og
Spentrup, og ikke mindst om hans forfatterskab. Her fortalte H.W. Klausen historierne Æ Bindstow
og Messing Jens på jysk.
Problemet med disse møder er, at når der ikke møder ret mange op, så kommer foreningen til at
betale for de kuverter, der mangler i 15 personer. Det kan foreningens økonomi ikke holde til i
længden.
I januar har vi holdt endnu et bestyrelsesmøde, hvor det blev vedtaget, at der arbejdes hen imod at
afholde en sommertur til Nymindegab og hedearealerne, der er meget seværdige, derefter afslutning
ved vikingebyen.
4. juli deltog Tage Hansen og jeg selv i et arrangement på Rindsholm Kro med Estandarten,
sammen med cirka 25 andre soldaterforeninger, toppen af forsvaret og andre prominente personer.
Alle inviterede giver hver især 150 kr. for en middag, der afholdes efter en faneparade og
kransenedlæggelse i parken ved kroen.
Kromanden donerer herefter hele beløbet til hjælpearbejdet med de traumatiserede soldater fra de
forskellige indsatsområder. En vældig flot gestus, som kroparret Hanne og Frode skal have stor tak
og ære for.
2. Præsidiets virke
Fra Præsidiets side har man prøvet, om man kunne engagere de unge mennesker i foreningerne ved
at afholde en flugtsskydning. Det måtte desværre aflyses, da der kun var én tilmeldt. Så det er meget

vanskeligt at arrangere noget, der kan samle tilstrækkelig opbakning til, at det er økonomisk
forsvarligt at afholde det.
Der er indmeldt 77 nye i Danske Gardehusarforeninger på landsplan.

3. Estandarten
Estandarten har været ude ved adskillige lejligheder i årets løb, såsom dronningens besøg i Aarhus,
mindeparken for frihedskæmperne på Skæring Hede og mindelunden i Marselisborg for 1.
verdenskrigs ofre.
Sidst men ikke mindst til Prins Henriks bisættelse, hvor foreningen vil modtage en sølvplade til
påsætning af fanestangen. For dette vil foreningen gerne sige Tage og Alma tak.
Til almindelig oplysning kan jeg sige, at der på foreningens hjemmeside ligger rigtigt mange fine
billeder af disse forskellige lejligheder, hvor Estandarten har været med, og det er Alma, der sørger
for det. Så mange tak for det Alma.
***
Bestyrelsen vil nøje lytte til og overveje, om der er nye initiativer, der skal sættes i gang. Vi håber
generalforsamlingen kan bidrage med noget.
Det var, hvad jeg havde valgt at tage med i dette års beretning. Der skal hermed lyde en tak til
bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb.
Tak for ordet.
Formand Hans Pedersen

