TAPPER OG TRO
Referat af Sjællandske Livregiments Soldaterforenings generalforsamling 30. marts 2017 i
Peder Aalborgstuen.
Generalforsamlingen startede kl. 1900 og sluttede 2045.
Formanden bød velkommen til de 23 fremmødte medlemmer inklusiv bestyrelsen. En særlig velkomst til æresmedlem tidligere regimentschef Oberst E.B. Dam, og æresmedlem
Jørgen Jørgensen.
1.
Formanden foreslog Mogens Pagh. Han blev enstemmigt valgt.
Tommy Rasmussen blev godkendt som referent.
Anette Nielsen og Valde (John Lindgren) blev foreslået som stemmetællere. De blev
enstemmigt valgt.
Dirigenten kunne meddele, at indvarslingen til generalforsamlingen fuldt ud overholdt foreningens love.

2.
Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
Til orientering
DSL er sammensat af 24 foreninger, som havde 31.868 medlemmer 1.1.2016 og 31.346
pr. 31.12.2016. Et tab på 289 medlemmer.
Ved udgangen af 2016 havde vi 207 medlemmer.

Fremadrettet
22.4.2017 har vi ansvaret for afviklingen af Landsrådsmødet på Antvorskov Kaserne.
18.4.2017 drager vi med fanen på Dybbøl ved kransenedlæggelse.

Beretningen
10.2.2016 deltog foreningen i et bladudvalgsmøde med Danske
Gardehusarforeninger. Der var kraftig debat om vores mulighed for at anbringe vores
mærke på forsiden af Gardehusaren. Det endte med et nej fra præsidenten for Danske
Gardehusarforeninger, oberst I.H. Sørensen, så længe han var præsident.
17.3.2016 afholdt vi vores generalforsamling med godt fremmøde og en god debat. Her
deltog bl.a. oberst E.B. Dam.
16.4.2016 afholdt DSL landsrådsmøde på Holstebro Kaserne, hvor jeg deltog.
18.4.2016 deltog vi med vores fane med mig, fanebæreren og Johnny i

kransenedlæggelse på Dybbøl. Forsvarsbrødrene i Slagelse deltog med deres fane og to
mand.
28.4.2016 havde vi fornøjelsen af salg af forfriskninger i pausen ved Hjemmeværnets forårskoncert.
4.5.2016 deltog Michael og Johnny med fanen i mindehøjtideligheden ved
Sct. Mikkels Kirke.
26.8.2016 deltog jeg i oberst Tommy Paulsens afskedsparade.
31.8.2016 deltog jeg i Tommy Paulsens afskedsreception, hvor jeg havde et par flasker vin
med samt vores SJLR skjold.
Ny chef blev oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen.
5.9.2016 deltog formanden uden hjælper med fanen i Den Nationale Flagdag.
17.9.2016 deltog foreningen i årets jubilarstævne på Antvorskov Kaserne, hvor vi havde et
meget beskedent deltagertal.
27.9.2016 deltog jeg i DSL formandsmøde på Antvorskov Kaserne.
8.10.2016 deltog formanden i åbningen af Ekstremt Mandehørm på kasernen. Vi havde
den store ære at sende 8 hold afsted med salutkanonen, hvor 8 tilfældige fik æren at skyde patronen af.
17.11.2016 deltog formanden i flaghejsning m.v. ved regimentets 402 års
fødselsdag.
Der blev rettet en stor tak til bestyrelsens medlemmer. Ude dem – ingen forening.
En stor tak Gardehusarregimentet, Danske Gardehusarforeninger og Danske
Soldaterforeningers Landsråd for et godt samarbejde.
Helmer
Formanden modtog klapsalver fra de fremmødte.
Beretningen blev taget til efterretning.
Bevillingshaveren orienterede herefter om Peder Aalborgstuens virke og økonomi.
ÅRET 2016 I PEDER AALBORGSTUEN
3. Her i stuen går det godt med vore unge soldater, hvor specielt den første tirsdag er den
store aften.
Det sker også, at de ældre krigere kommer på besøg. Det er bare skønt.
Stuen har åbent hver tirsdag mellem kl. 1830 0g 2200.
Fem seks uger har jeg lukket og det er min ferie.
Vi har også gang i raflebægerne en gang om måneden i ca. 90 minutter, hvor det er øjnene på de to terninger, som bestemmer prisen på en øl.
Kassebeholdningen pr. 31.12-2015, var 73.800,- kr.
Vi har doneret 1.000,- kr. til det hold fra HESK, som var på Nijmegenmarchen. Det er dem,
som har lagt de fleste penge i stuen. Derfor.
Min løn her i stuen er 0 kroner, men så har bestyrelsen med damer holdt en lille jule julefrokost i mit hjem på Vestensøvej, pris ca. 2.000 kr.
Jeg har overført 70,000. - kroner til foreningens kasse, da den havde et tomt kontonummer.
Kassebeholdning plus bank er pr. 31.12-2016 på 22.200,- kr. samt de 70,000. - kr. hos

kassereren .Det er et plus på 18,400,- kr. for året 2016. Et godt år??
4. Kassereren fremlagde det af revisorer og bestyrelse godkendte regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
En meget detaljeret regnskabsopstilling udviste et flot overskud blandt andet pga. af aktieudbytte.
Kasseren kunne herefter meddele, at budget for 2017 vil være det samme som for 2016.
Kontingentet vil fortsat være 200,- kr.
Regnskab, budget og kontingent blev herefter godkendt.

.
5.
Indkommet forslag.
Bestyrelsen har ved gennemgang af foreningens vedtægter konstateret, at der med de nuværende vedtægter ikke er mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling
hvis der skulle blive behov for dette. Bestyrelsen foreslog derfor nedenstående ændring til
§ 4 stk. 2.
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 2. ændres til:
Stk. 2. a. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med 14 dages varsel til bestyrelsen
og de valgte samt annonceres med dagsorden i det fælles regiments- og soldaterforeningsblad ”Gardehusaren” og på foreningens hjemmeside.
Stk. 2. b. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen
og skal indkaldes når mindst 1/3 del af foreningens medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønsker herom med en angivelse af emne, som ønskes behandlet. Den
ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse, medmindre ordinær generalforsamling skal finde sted indenfor 6 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Vedtægtsændringerne blev vedtaget, med klapsalver.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
1. Valg af kasserer for 2 år. Karsten V. Larsen modtager ikke genvalg.
2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Hans-Erik Bonde modtager genvalg.
3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Michael Rosenbæk. modtager genvalg.
4. valg af 1 bestyrelsesmedlem (Tommy afgår uden for tur).
4. Valg af 1 revisor for 2 år. Anette Nielsen modtager genvalg.
5. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er Finn Ib Jensen. modtager genvalg
6. Valg af revisorsuppleant for 2 år. På valg er Claus Skov Larsen. modtager genvalg
7. Valg af 1 fanebærersuppleant. Finn Ib Jensen modtager genvalg.
Der blev ikke opstillet modkandidater til de bestyrelsesmedlemmer der var på valg, så alle
genopstille blev valgt.
Afstemning viste at der ikke var kandidater som afløser for Karsten V. Larsen på kassererposten, eller til alm. Bestyrelsesmedlem som erstatning for Tommy Rasmussen.
Henset til foreningens kommende 100 års jubilæum i november, tilbød Karsen og Tommy
at fortsætte til udgangen af 2017. Hvilket blev taget til efterretning.
7. Eventuelt.
OB Dam holdt et kort indlæg hvor han bemærkede at han i horisonten så en nedlukning af
foreningen forude, OB nævnte at 100 års jubilæum måske ville være et værdigt tidspunkt
at foretage evt. nedlukning, men lod det være op til bestyrelsen at forsøge at få de ledige
bestyrelsespladser besat, så foreningen kunne køre videre, eller beslutte om evt. nedlæggelse er det der skal ske.
Formanden tog herefter over og foretog uddeling af hædersbevisninger.
40 års medlemstegn
Ingen af de potentielle jubilarer var mødt op
25 års medlemstegn



Per Østrup der modtog medalje og foreningens skjold.

De ikke-fremmødte vil få hædersbevisningen tilsendt ((-) skjold jf. bestyrelsesbeslutning)
Derudover blev nedenstående tildelt:
 Hans-Erik Bonde modtog foreningens fortjent medalje.
 OB Dam modtog Forenings tegn som æresmedlem.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til formanden for afsluttende
bemærkninger.
Formanden takkede dirigenten for god løsning af opgaven.
Herefter blev budt på lidt vådt og tørt.
Tommy Rasmussen
Referent

Helmer Christensen
Formand

Mogens Pagh
Dirigent

