Referat fra Generalforsamling
afholdt i Hørsholm søndag 17 – 02 – 2019
Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden:
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Valg af dirigent
Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
Aflæggelse af revideret regnskab ved kassereren
Budget 2019
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Valg af kasserer,
Valg af bestyrelsesmedlem,
Valg af bestyrelsesmedlem,
Valg af bestyrelsesmedlem,
Valg af bestyrelsessuppleant,
Valg af revisor og revisorsuppleant
Valg af sendemænd til det årlige sendemandsmøde
Valg af flagbærer og reserveflagbærer
Eventuelt

1. Valg af dirigent:
Kurt Flatau, blev valgt
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning:
Tak for ordet.
Inden jeg begynder på bestyrelsens beretning for det forgangne år, vil jeg gerne, at vi mindes de
kammerater, som er gået fra borde, siden sidste generalforsamling: der har igen desværre været
en del, nemlig 4 gaster.
*22. marts, Jørgen Zachhau født 30. maj 1926.
Jørgen kom først til afdelingen i høj alder, men faldt hurtigt til. Han var meget vidende omkring
skibsfart-bygning, og holdt gerne foredrag rundt omkring. Vi har jo selv haft fornøjelsen her i 2
afsnit. Jørgen var venlig og meget omgængelig og vil blive husket.
*7. oktober, Bent Buch Pedersen født 6. december 1933
Bent var foreningens nestor og æresmedlem af afdelingen. Æresmedlemsskabet skyldes for en
stor dels skyld det faktum, at Bent stillede op, når der skulle etableres ny marinestue, og ellers
holdes vedlige på eksisterende elinstallationer.
Bent var ”hovedentrepenør” på el-siden ifm. etableringen af pavillonen på Vejlehus, og senest her
ved etableringen af Sdr. Jagtvej, som foregik i tiden omkring 1985.
Bent var en gemytlig og hyggelig mand, og gav gerne en lille sang, som frokosten skred frem over
dagen.
*26. november, Ole Andersen født 19. maj, 1934
Ole var ”håndens mand”, næstældste medlem i afdelingen og også æresmedlem. Ole mødte altid
op, når der skulle gøres noget praktisk, og ligesom Bent, tog Ole de store murerentrepriser ved de
store etableringsarbejder. Hvis vi ser på huset her, så er der meget flisearbejde, og alt sammen er
udført at Ole. Ole var murer af hele sit hjerte, og han var en stolt håndværker.
Ole blev forsanger til ”vores sang” til de forskellige arrangementer: det var en lille rolle, som han

nød.
Ole vil blive savnet for sin hjælpsomhed og gode humør: ja, man fristes til at sige ”kraftedeme
mureren mangler”. (Undskyld mit ordvalg)
*29. januar, Per B. (smed) Jensen født 25 juli 1952
Per var sådan et medlem, der kom i perioder. Der kunne således gå lang tid, inden vi så Per i
foreningen igen, men var ellers en snakkesalig og hyggelig ”fætter”.
Det er min opfattelse, at Per døde uden forudgående længere sygdomsforløb, men et er sikkert:
man kan ikke andet en syntes, end at det var for tidligt.
Her er blot nævnt forskellige hovedtræk, men for dem alle gælder, at vi hver især har vores egne
minder.
Jeg vil derfor nu bede alle rejse sig, og i stilhed, mindes dem alle, som hver for sig har gjort en
forskel.
Æret være deres minde: tak.
Og nu den øvrige beretning.
I bydes selvfølgelig meget velkommen til årets generalforsamling, som er afdelingens højeste
myndighed, og hvor du frit kan komme til orde, styret af dirigenten.
Jeg er glad for at se så mange fremmødte og jeg håber selvfølgelig, at vi får et godt møde, i god ro
og orden og i en god tone.
Året 2018 er gået, og sikket et år. Afdelingens 75-års fødselsdag kan ikke have forbigået manges
opmærksomhed. Bestyrelsen havde i hvert fald gjort, hvad de kunne, for at festliggøre det.
Vi fik fremstillet en rigtig god T-shirt, i god kvalitet, og solgte den til ca. halvdelen af, hvad den
kostede i indkøb, 75 kr.
Desuden fik vi produceret en cap, men der viste sig at være forskellige problemer med
leverandøren, så det gør vi nok ikke igen. Men af begge varer, er der få eksemplarer tilbage, som
selvfølgelig kan købes.
Både receptionen på selve fødselsdagen og arrangementet på havnen senere, var alletiders. Det
var ganske vist svært at koordinere så mange interessenter, men det lykkedes efter mange
”ommere”, både med SV, kommunen, tamburkorpset og KDY. Jeg tør nok sige her: jeg tror ikke, at
vi bliver gift med KDY. De tænker meget mere anderledes, profit, end i hvert fald jeg gør: det
bryder jeg mig ikke om (måske historien omkring salutskuddene og kommunen?).
Hørsholm Kommune. Glimrede med deres fremmøde, og overraskede med en fin, lille, check, kr.
10.000,-. Bestyrelsen besluttede straks at investere i et nyt billard, så alle medlemmer kunne have
glæde at donationen. Så tænkt så gjort, og som kan ses ud af regnskabet senere.

Andre spændende ting, det forgangne år har budt på:
Igen var nytårskoncerten en succes, både for aktører og publikummer. Jeg vil dog igen opfordre
medlemmer til at deltage, og gerne i uniform. Alle aktørerne deltager for vores skyld, så vi skulle i
det mindste kunne mønstre mindst lige så mange. Det gælder selvfølgelig også marchen ifm.
fregatskydningen.
Ellers er der et godt fremmøde til de forskellige arrangementer.
Ulkeaftenerne, de 2 afholdte foredrag omkring krigssejlerne og Dannebrog, de afholdte frokoster,
bankospillene, arbejdsdagene, samt julemikken, for igen at ramme en nytårskoncert: denne var

helt overvældende i år. Både hvad angår tilhørere, men også det forøgede antal fællessange,
hvilket gir´ humør.
Og så lidt forskelligt omkring medlemstallet. Dels på landsbasis men også her for vores lokale
afdeling.
På landsplan er medlemstallet faldet med ca. 5 %, nemlig fra 8912 til 8589. Her i afdelingen ser
tallene således ud: 12 udmeldte og 4 døde, hvilket så giver en afgang på 16 medlemmer.
I mellemtiden har vi fået 6 nye medlemmer, så derfor en samlet tilbagegang på 10 medlemmer,
hvilket svarer til ca. 10 %, og det er jo ikke så godt.
Af de 12 udmeldte er der nogle, som nok bare har mistet interessen, og så er der andre, som er
blevet udmeldt af os på grund af kontingentrestance, hvilket altid er kedeligt: især hvis det er
almindelig forglemmelse, men.
P.t. mangler 16 at betale kontingent for 2019, hvilket jeg håber, de snart får klaret. Vi skulle jo
nødigt falde yderligere i medlemstal.
Omkring vores Skyttelav, så er sidste års generalforsamlings beslutning omkring nedlæggelse
effektueret.
Henrik Prytz har brugt en bunke tid på at nedlægge lavet. Bestyrelsen var helt enige om, at
lukningen skulle foretages korrekt, hvad afmelding at våben angår. Desuden ville vi sikre os, at der
”ikke faldt noget mellem 2 stole” som kunne give forsikringsmæssige problemer. Alt er således
afviklet i god ro og orden.
Vi har solgt det resterende varelager, skud, skiver o.a., og nogle af vores rifler, men det fremgår af
regnskabet ved senere gennemgang
I den forbindelse en stor tak til Prytz for indsatsen.
Og det får mig så nærmere på slutning af beretningen.
Gennem hele året har jeg trukket på den øvrige bestyrelse. Det er både omkring madlavning,
opstilling og vedligeholdelse af udendørsarealerne, regnskab og håndtering af medlemsdatabasen.
Desuden er der deltagelse i den almindelige planlægning og udgivelse af Gøsen, forsendelse,
håndtering af Slopkisten, trykning af programmer til nytårskoncerten osv.
Jeg får stort set aldrig nej, men begejstringen er nogen gange behersket. Tak til alle for indsatsen.
Også en tak til ”barholdet” som er ændret noget gennem året. Bestyrelsen skal som noget af det
første finde en måde, at styrke barholdet på, og samtidig få noget spændende i værk på vores nye
åbningsplan. Vi skal være sikre på, at vi kan fastholde os selv og hinanden.
Andre medlemmer, udenfor bestyrelse, har også deltaget flittigt gennem året: gangarealerne blev
malet op til fødselsdagen, med flot resultat, og desuden viste det sig at være en gave: fornemt og
igen tak.
Forskellige vvs-arbejder er blevet udført, og sidst, men ikke mindst, har vi fået et nyt billard. Meget
tiltrængt.
Bordet blev officielt indviet med en turnering arrangeret af Knud: måske vil han gøre det igen, for
det blev en god dag/ kamp.
Og i øvrigt.
Kommunens projekt: Velfærd- frem for mursten, kører vist sit eget liv p.t. Vi har således intet hørt
om sagen hele året, og er derfor glade for ” det stille liv”, hvor vi ikke gør noget opsøgende, men
pludselig en dag.
Vi afventer således positivt, når en ny situation opstår.
Dette var således bestyrelsens beretning, hvor der helt sikkert er glemt/udeladt noget. Skulle der
være spørgsmål, skal jeg gerne forsøge at svare, selvfølgelig styret af dirigenten.

Tak for ordet.
Knud, Vedr. åbning om lørdagen, her er der plads til forbedring.
Palle vi har ikke været forberedt til at gøre den spændene og bestyrelsen arbejder på det og vil
gerne have hjælp.
Henrik Prytz, oplyste at da man har nedlagt skyttelavet er ikke relevant at bære søstjernen fra
skyttelavet mere. Vi har en aftale med Halsnæs skyttelav om fregatskydning vedr. forsikring.
Bjarne hvor mange medlemmer er der i afdelingen.
Palle vi er lige nu 102 medlemmer
Beretning blev taget til efterretning
3. Aflæggelse af revideret regnskab ved kassereren:
Kassereren gennemgik regnskabet som viste et underskud på kr. 5948,-.
KT beløbet på Kr. 15350,-, hvordan er de kommet.
Henrik, det er salg af effekter på kr. 5350,-, og så de kr. 10.000,- vi fik af kommunen.
Regnskabet blev godkendt.
3. a. Budget 2019:
Kassereren gennemgik budget for 2019. forventer et underskud på ca. kr. 10000
Budgettet blev godkendt
4. Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen:
5. a. Valg af kasserer:
Henrik Pedersen blev genvalgt for 2 år
5. b. Valg af bestyrelsesmedlem:
Henrik L-N blev genvalgt for 2 år
5. c. Valg af bestyrelsesmedlem:
Leif Hansen blev valgt for 2 år
5. d. Valg af bestyrelsesmedlem:
Peter Bensen blev genvalgt for 2 år
5. e. Valg af bestyrelsessuppleant:
Thomas Hansen blev valgt for 1 år
6. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor, Søren Topp og Dan Dujardin blev valgt for 1 år
Revisorsuppleant Elo Henriksen valgt for 1 år
7. Valg af sendemænd til det årlige sendemandsmøde:
Man skal kontakte Palle formanden, hvis man ønsker at deltager.
Bestyrelsen udpeger selv de 4 fra bestyrelsen.

8. Valg af flagbærer og reserveflagbærer:
Flagbærer Hans Peter Lildballe og reserveflagbærer Hans Olsen og Knud Thomsen blev valgt for
1 år.
9. Eventuelt:
Kaare Wagner, det er ikke pænt at man ikke har uniformen på til ulkeaften, man kan evt. lave et
foredrag om lørdagen.
Palle, vi kunne hjælpe veteranforeningen med at de kunne afholde deres møder her. Hvad mener
i?
KT, man kunne tage kontakt til andre foreninger som også har problemer med lokaler.
Palle, der er nogle konkrete problemer vedr. lejekontrakt bevilling og moms.
Kurt Flatau, mange andre afdelinger låner ud til andre foreninger.
Elo, hvis dem der vil låne vores lokale, skal være her på vores vilkår.
Knud Thomsen, hvem skal administrer det.
Dan, de kan evt. betale for rengøring
Kurth Gydesen, hvis vi åbner op kan det være at kommunen ikke kommer rendende.
Hans Olsen, hvad med at lave det som en prøveballon.
Palle, forslår at veteran formand om at komme her d. 14. marts.
Uddeling af 25 års jubilæumstegn, Otto Lichtenberg, Henrik Tullsted, de var ikke tilstede og vil få
dem tilsendt.
Da der ikke var flere der ønskede ordet afsluttede dirigenten generalforsamlingen.
Referent
Birger Tykskov

