Beretning

Allerførst vil jeg fortælle om hvilke aktiviteter vi har haft i siden sidste GF.
Vi har besøgt en række medlemmer når de har haft Runde og Halvrunde fødselsdage – Fx besøgte
vi 21. juli vores bestyrelses medlem Keld Flittner der rundede 80. år.
Der er også sendt mange tillykke-kort,
og vi har deltaget med vores fane ved flere begravelser.
Vi har tre gange været oppe på kasernen i Høvelte med vores fane til hjemsendelsesparader i
Høvelte:
Den 29. marts - 31. juli og 29. november. Og Måske også den 29/1 ?
31. april Havde vi et møde her i Holte med emnet: ”Vi ved hvor du bor” med Putins landkort.
5. maj

Var vi flere til årgangsparade i Gothersgade.

12. maj

Privat omvisning på Christiansborg Slot med Lasse Harkjær - 35. gl. gardere

24 – 26. Maj til Repræsentantskabsmøde i Slagelse - J. Skov – Brandhøj - Freddy og jeg selv.
Bl.a. med oplæg til ”Ung-Initiativ” - Det kan man kunnet læse om i Garderbladet.
15. juni Dannebrog 800 år. Parade gennem byen til KBH`s rådhus - Freddy – Keld Flittner og mig
selv

Efterår
29. aug. Var vi på Jægersborg kaserne med krans
5. sept.

Var J. Skov og Freddy i Mindelunden med vores fane. Flagdag.

15 sept. Var der en Guidet tur i Høveltes område – jeg ved ikke hvor mange der var med der.
21. sept . Forsvarets dag – Kronborg – Freddy og Skov deltog
26 sept. Var et par stykker var på Fisketur ved Ven.
29. sept. Garder March – Høvelte
29/10

Besøg på kasernen i Gothersgade med LG´s Samling Gothersgade og Rosenborg Slot.

19/11

Møde i Holte – med emnet: Feltpræstetjenesten før og nu!

10/1 2020 Havde vi sædvanen tro julestue på slottet, hvor vi hyggede os med æbleskiver og glögg

Og senest her den 21. januar, også vores altid succesrige BANKO med hele 48 deltagere.

I perioden blev det til fem bestyrelsesmøder og mange aktiviteter, og jeg vil derfor gerne her
tillade mig, at rose mine bestyrelse for godt et rigtigt godt arbejde/samarbejde.
Tak til dem der står skydeafdelingen, og tak til Keld Flittner for at vi kan være her.
DET VAR LIDT OM HVAD VI HAR FÅET TIDEN TIL AT GÅ MED.
Husk Gardermarch den 27. september fra Høvelte.
Årgangsparaden og den 3.maj på Kasernen i Gothersgade.
og Livgarden fødselsdag den 30. juni, ligeledes i Gothersgade.

Jeg vil nu fortælle lidt om vores fane.
Som man måske husker fortalte jeg ved sidste års generalforsamling at vores Fane efter mange
års brug, nu ikke havde det så godt, og at derfor ville oprettede vi en Fanefond, så vi med tiden
kunne få en ny Fane.
Det gik så lidt trægt i starten med indbetalinger til fonden fra foreningens medlemmer, og det
så ud til at der ville gå flere år før vi fik samlet penge nok til en ny fane.
Heldigvis tilbød vores æresmedlem oberst Lasse Harkjær så at hjælpe til med projektet, og så
gik det derefter rigtig stærkt, og vi fik meget hurtigt midler nok så vi kunne afgive bestilling på
en fane.
Her skal nævnes, at jeg indhentede flere tilbud på en fane, og at der bla. var et tilbud på hele
kr. 1o1.931,25 – Det tog vi ikke.

Vi har nu en ny fane, og kan derfor allerede nu om kun 12 dage, den 2. marts, holde en
Faneindvielse med en helt ny meget flot Fane.
Det bliver på kommunalbestyresalen på Lyngby Rådhus med deltagelse af b.la. Grev Ingolf og
Borgmester Sofia Osmani m.fl. - og det glæder vi os meget til.

A pro pros Fane, så vores Fane også været i brug ved et bryllup for garder Nicolaj Haubroe. To garder
kammerater fra LG var med i blå uniform, havde lånt vores Fane og det var en rigtig fin måde at hjælpe et
af vores medlemmer på.

Jeg skal sluttelig fortælle, at vi udover faneindvielsen den 2.marts også har disse to
arrangementer:
Allerede igen den. 31. marts skal besøge forskervirksomheden Novozymes her i Lyngby der er en
af Danmarks største virksomheder med pt. 800 medarbejdere – og som senere skal udvides til
2.100.

Den 21. april har vi et spændende foredrag med Oberstløjtnant Jan Stoltenborg, der vi fortælle om
hans mangeårige tid som uddannelses chef i Høvelte, og om hans udsendelser til Afghanistan, Irak,
Kroatien Kosovo, Cypern og Namibia. Det bliver helt sikkert spændende.
Det er også aftenen hvor vi byder velkommen til vores jubilarer og til nye medlemmer.

Jeg vil slutte her med et: En gang Garder- altid Garder.
Lars Rønne
Formand

