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At melde adresseændringer, telefonnummer
At oplyse hvis du får en mailadresse (det sparer porto)
At oplyse hvis du ikke behøver tilsendt girokort
Kontingent 2009.

Kontingent for 2009 er fortsat 120,00 kr. (uforandret på 29. år)
Kontingentet kan indbetales på: konto 1511-5831288 (husk NAVN)
Af praktiske årsager vil foreningen helst at kontinentet bankoverføres - enter
man selv gør det via sin home bank eller banken overfører pengene (derved
sparer man også 12,00 kr i porto). Man kan selvfølgelig stadig betale som almindelig giroindbetaling via posthus og bank. Betaling af kontingent kan også
foretages kontant inden man deltager i generalforsamlingen.
Kommende arrangementer:
Tilbud fra de andre foreninger:
Mørklægning, den ufortalte, Foredrag ved Svend Erik Nielsen
23. Februar, kl. 19.00 i Officersmessen på Dragonkasernen.
Besøg på Flyvestation Karup,
17. marts kl.18:15 ved vagten, JDR
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Julekomsammen den 29. november - 2008.
Det traditionsrige julekomsammen kunne i år kun samle
ca. 80 personer, men da Regimentet i øjeblikket har en
Bataljon i Afghanistan er det vel meget naturligt at fremmødet ikke var så stort, som ved tidligere arrangementer.
Efter at alle var blevet færdige med
flæskestegen samt risalamanden,
bød musiknissen på underholdning
samt dans om juletræet for børn og
voksne.
Julemanden ankom som sædvanlig med den gamle flotte
veteran brandbil, hvorefter alle
artige og søde børn fik en julepose af ham, efterfølgende
kunne alle der havde lyst få en
køretur rundt på kasernen i den
gamle brandbil.
Festen sluttede af med kaffe og julelotteri, med de sædvanlige gode præmier (håndklæder – øl – vin – diverse
askebægre og krus med JDR motiver). Da hver familie
kunne købe 50 lodder var det meget hurtig udsolgt og
flere nåede ikke at få købt, men det kan der så gøres
noget ved når vi mødes næste år til vores julekomsammen.
Referent: Mogens Krautwald

Gammeldreng:
Generalforsamling den 6. marts
Se flere billeder på www.gammeldreng.dk

Info fra bestyrelsen.
Den 11. november modtog formanden følgende mail fra vores kasserer:
Hej Poul.
Det er med beklagelse jeg må meddele at jeg frasiger mig hvervet som
kasserer i Gamle Drenge fra D.D. Grundet private omstændigheder og til
dels stor arbejdsbyrde på jobbet kan jeg ikke finde hverken tid eller lyst til
fortsat at være kasserer. Det kan i slet ikke være tjent med for i skal bruge
en som kan ligge mere tid i det end jeg kan og har kunnet gøre.
Jeg får afleveret hvad jeg har af papirer og mapper til dig snarest muligt.
Samtidig vil jeg gerne opsige mit medlemskab af Gamle Drenge.
Med beklagelse
René
Hvilket medførte at formanden indkaldte til ekstra ordinært bestyrelsesmøde d. 19.november hvor bestyrelsessuppleant Jacob K.S. Mortensen også
var indkaldt, med det ene punkt på dagsordenen.:
1. "Regnskab og hvad gør vi efterfølgende"
Til bestyrelsesmødet var mødt:
Poul Kusk, Mogens Krautwald, Jan T. Mortensen, samt Jacob K.S. Mortensen.
Efter gennemgang af regnskabet, som fandtes i orden, enedes man om
følgende:
1. Indtil næste generalforsamling overtager bestyrelsen arbejdet vedrørende formandsposten.
2. Formanden overtager alt arbejde vedrørende kasserer jobbet.
3. Mogens fortsætter som skribent.
4. Jacob indtræder i bestyrelsen.
5. Jan og Jacob tager sig af alle møder i koordinationsudvalget med de
andre soldaterforeninger.
6. Flemming er på stand by, da han midlertidig er udlånt til Afghanistan.
7. Derudover vil vi tage en snak med Tommy og Kenneth i messen om
fornøden hjælp.
Bestyrelsen vil på næste generalforsamling d. 6. marts 2009 kunne berette
mere om sagen og komme med bestyrelsens forslag til hvordan vi løser
problemet, og kommer videre.

Indkaldelse til Generalforsamling 2009
Der indkaldes hermed til afholdelse af ordinær generalforsamling

Fredag den 06. marts - 2009.
Skydekonkurrence som sædvanligt fra kl. 18.00, generalforsamlingen påbegyndes umiddelbart efter skydekonkurrencens afslutning,
i KS messen med følgende dagsorden:
Velkomst ved formanden
Valg af dirigent
Valg af 3 stemmetællere og 1 referent
Beretning ved formanden
Regnskabet for 2008
Behandling af indkomne forslag
Valg ifølge vedtægterne
Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest
fredag den 20. februar 2009.
Skydning:
Vinderen af skydekonkurrencen 2008, var Bjarne Davidsen med 99 point
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 2009, kan deltage i
generalforsamlingen.
Tilmelding:
Senest fredag den 27. Februar 2009 til:
Jan Mortensen - 26521425, e-mail: jantmortensen@webspeed.dk
Poul Kusk - 97414070, e-mail: kusk1@webspeed.dk
Poul Kusk/ Formand

Mv. Bestyrelsen.

