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Jubilæumsårets Generalforsamling

Afgående formand Knud Hartvigsen, kom på lidt af en opgave på Generalforsamlingen; men bestod som en
rigtig Gammeldreng med glans.

Erik Thomsen, Knud Hartvigsen & Orla Mouritsen modtog som æresmedlemmer af Gammeldreng, diplom og
blomster på Generalforsamlingen.

1. Mogens Schütt og Kirsten har haft sølvbryllup
2. Orla & Leif er begge fyldt 60 år
3. Poul Kusk modtager ”Den sorte kuffert”

Referat fra Generalforsamlingen den 18. marts 2005.
29 medlemmer havde tilmeldt sig Generalforsamlingen, som traditionen tro indledtes med skydekonkurrence. I
år var det på det helt nye anlæg GESIMS, som i opsætning og lyd var ganske imponerende. Anlægget er stadig
under opbygning, så skyderesultaterne lå under vanlig standard, da vi ikke kunne få geværerne (M 95 med
kikkertsigte) indskudt.

Generalforsamlingen
Formanden indledte Generalforsamlingen med at byde alle velkommen, og derefter blev Kristian N. Andersen
traditionen tro, genvalgt til dirigent
Formandens beretning:
I sin beretning fortalte formanden, at foreningen har ca. 100 medlemmer. Siden sidste generalforsamling har der
været 3 arrangementer i foreningen.
Lørdag den 15. maj 2004 havde vi arrangeret familietur til Haunstrup Zoo; men turen blev aflyst pga. for lille
tilslutning.
Fredag den 8. oktober 2004 havde vi foredragsaften med Oberst Jens Christian Lund. 24 tilmeldte fik en
forrygende aften med en yderst veloplagt Oberst.
Lørdag den 4. december havde vi den årlige julekomsammen i cafeteriet sammen med HKKF lokalafdeling
Holstebro. Igen denne gang, repræsenterede vores medlemmer med familie, størstedelen af de frem mødte.
Lørdag den 5. marts 2005 havde vi så vores 25 års Jubilæumsfest med
113 festoplagte deltagere. En forrygende fest, som vi siden har fået megen ros for.
Kommende arrangementer:
Julekoksammen ligger fast (læs andet sted)
Vi har sendt en mail til Forsvarsminister Søren Gade, med en invitation til en foredragsaften i august, september
eller oktober.
Søren Gade har ikke svaret os endnu.
Vi har andre emner parat til en hyggelig aften i efteråret, hvis det bliver nødvendigt.
Regnskabet
Preben fremlagde regnskabet, som i det forløbne år viste et overskud på 5.970 kr.,
således at formuen pr. 31/ 12 2004 var på 124.361 kr.
Efter at der var svaret på flere spørgsmål til regnskabet, blev det godkendt
Indkomne forslag
Fra Preben var der indkommet et forslag gående ud på, at udnævne Knud Hartvigsen til foreningens 3.
æresmedlem. Preben nævnte flere grunde til, hvorfor Knud skulle udnævnes. Knud blev under store klapsalver
herefter valgt til foreningens 3. æres-medlem.
Valg ifølge vedtægterne
Formanden Knud Hartvigsen var på valg; men ønskede efter 25 år på posten, at lade en anden tage over.
Bestyrelsen indstilte enstemmigt Poul Kusk til formandsposten, og Poul blev herefter valgt til ny formand, uden
modkandidater.
Flemming Nielsen og Mogens Krautvald blev genvalgt.

Bestyrelsen er herefter
Formand: Poul Kusk. Sekretær: Mogens Krautvald. Kasserer: Preben Sørup Olesen
Bestyrelsesmedlemmer: Jan Torben Mortensen & Flemming Nielsen
Bestyrelsessuppleanter: Jacob K.S. Mortensen & Orla Mouritsen
Revisorer: Marinus Jensen & Knud Hartvigen (Valgt i stedet for Poul Kusk)
Revisorsuppleanter: Hans Kristian Heinze & Verner Riis Madsen
Eventuelt:
Under eventuelt ønskede Preben ordet, for at holde en mindre tale til Knud, som tak for de 25 år han har været
formand for foreningen. Preben sagde bl.a. at det er trist at sige farvel til en særdeles afholdt formand, som det
altid har været fornøjeligt at være sammen med. Preben kom også ind på en del af de sjove episoder, som der
er hændt i årenes løb, med Knud i centrum.
Slutteligt havde Preben en genstand, sandsynligvis efterladt af formanden hin efterårs-dag i 1981 i Stoubæk
Krat. Genstanden var fundet sammen med noget intimt tøj, som vi ikke kom nærmere ind på. Knud fik overrakt
genstanden, som da den blev pakket ud, viste sig at det var en ustemt violin. Knud skulle nu for første gang
nogensinde spille på en violin. For at der skulle være system i det, skulle han spille foreningens slagsang,
mens vi andre skulle synge til.
Aldrig har vi sunget slagsangen så højt (for at overdøve Knud).
Resultatet af skydekonkurrencen
Nr. 1. Kristian N. Andersen. Nr. 2. Heinrich Hougaard
Efter den ordinære Generalforsamling var der som sædvanligt Gule ærter med kogt- og sprængt flæsk, samt
kogt medisterpølse. Dertil sennep, rødbeder, rugbrød, eddike og ikke mindst masser af øl og snaps. Senere var
der også kaffe.
Referenten forlod kasernen (ikke som den sidste) kl. ca. 2.10, medbringende resterne af den afgående formand,
som denne gang kom lige hjem, efter at han atter havde klaret en hård aften, eller næsten.

1. Knud spiller for til slagsangen
2. Heinrich Hougaard 2. plads skydning
3. Skydeleder Steen Pedersen

