Konstabelgruppens

Hjemmesiden.

Preben Olesen, P.O. Pedersensvej 34, 7500 - Holstebro. Tlf. 9741 0609. preben_olesen@hotmail.com

Medlemstal: Foreningen har i dag præcis100 medlemmer.

Kontingent 2006.
Vedlagt dette Nyhedsbrev, er girokortet, til kontingentindbetaling for 2006.
Kontingentet skal betales efter nytår, og senest samme dag som vi afholder
Generalforsamlingen 2006.
Kontingentet er stadig 120,00 kr., og er uforandret på 26. år
-------------------------------------------------------------------------------------------Jokes:
"Kære far, Jeg har lært at rede seng, vaske, stryge og sy mit tøj. Hver morgen vasker jeg
gulv og støver af. Om aftenen skræller jeg kartofler, dækker bord og vasker op. Far er du nu
også helt sikker på, at hæren kan gøre mig til en rigtig mand?"

Der var en Microsoft support ingeniør der var blevet genindkald til hæren, og han skal jo
også på skydebanen.
Efter at have prøvet nogen gange uden at få markeret nogen træffere tager han riflen og
sætter fingeren for løbet og trykker af.
Fingeren bliver selvfølgelig blæst til konfetti, hvorefter han råber ned til markørerne:
" Der er ikke noget i vejen med mit output, så det må være i jeres ende den er gal".

Gammeldreng
Ved Jydske Dragonregiment
26. årgang
jan. 2006
Nr. 1

Nyhedsbrev

Foreningens nye hjemmeside er næsten færdig.
Adressen er: www.gammeldreng.dk
Den gamle hjemmeside vil blive lukket helt ned,
når den nye side er færdig.
Vi søger stadig en eller flere personer, der har lyst
til at køre den nye hjemmeside med opdateringer m.m..
--------------------------------------------------------------------------------------------Kontaktadresse:

2 Gammeldrenge sidder på bænken i parken.
Pludselig siger den ene: "Du Verner, kan du huske, de puttede soda i vores mad, da vi var
soldater"?
"Ja, det var jo for at dæmpe vores seksualtrang"!
"Mit er lige begyndt at virke.........."!

Foto fra Julekomsammen 2005

Indkaldelse til Generalforsamlingen 2006
Der indkaldes hermed til afholdelse af ordinær generalforsamling

fredag den 3. Marts 2006 .
Skydekonkurrence som sædvanligt fra kl. 18.00
Generalforsamlingen påbegyndes umiddelbart efter skydekonkurrencens afslutning,
i KS messen med følgende:

Dagsorden.
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Valg af 3 stemmetællere og 1 referent
4. Beretning ved formanden
5. Regnskabet for 2004
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg ifølge vedtægterne
8. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 24. februar
2006.

Skydning:

Referat fra Julekomsammen 2005.
Julekomsammen i cafeteriet samlede denne gang ca. 150 børn og voksne. Det var lidt
færre end sidste år; men børnene fik deres pommes frites og røde pølser inden de
voksne fik flæskesteg med alt hvad der hører sig til.
Efter vi alle havde fået ris a` la mande, skulle det store juletræ pyntes. Flere af
børnene havde medbragt eget julepynt, som de hang på træet. Spillemanden spillede
til mens træet blev pyntet.
Så blev der traditionen tro danset om det flotte træ.
Julemanden kom kørende til cafeteriet på den gamle brandbil fra Holstebro
Brandvæsen. Julemanden havde medbragt en stor sæk med flødekarameller, som han
kastede ud til både børn og voksne.
Da julemandens sæk var tom, begav han sig ind i cafeteriet, hvor han sammen med
Flemming, uddelte store slikposer til alle de artige børn.
De voksne fik så kaffe med julesmåkager, mens der blev solgt lodder til amerikansk
lotteri. Da lotteriet var ovre havde de fleste vist vundet en eller flere gevinster; eller
bliver der en ny chance til næste julekomsammen.

Skydekonkurrencen før generalforsamlingen, starter kl. 18.00
Vinderen af skydekonkurrencen 2005, var Kristian N. Andersen

Pris:
85,00 kr.
Som betales til messebestyreren

Hyggeligt samvær:
Vi vil som tidligere år afslutte generalforsamlingen med ”gule ærter” med
diverse tilbehør. Dem der ønsker dette, kan få smørrebrød i stedet for gule
ærter. Dette meddeles ved tilmeldingen.
Der vil efter spisningen blive afholdt ”Amerikansk lotteri”
Kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2006, kan deltage i
generalforsamlingen.

Tilmelding:
Senest mandag den 27. Februar 2006 til
Jan på tlf. 9613 0349, eller Flemming på tlf. : 9613 0387
(begge nr. er direkte numre til JDR, så ring i dagtimerne)
Husk at de der ønsker dette, kan bestille billig overnatning på kasernen
Poul Kusk/ Formand

Gammeldrengs medlemmer og familie ønskes
en rigtig glædelig jul,
samt et godt og lykkebringede Nytår 2006

