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Ny forsendelsesform

Du sidder nu med det første nummer af GarderNyt 04 i hånden. Grundet
postvæsenets omstrukturering af bladforsendelser er dette blad udsendt
på normalvis i en kuvert og med alm. porto. Og såd’n bli’r det fremover.
Vi forsøger dog stadig at udgive 3-4 numre årligt efter behov.
Garderbladet fra Garderforeningen lider også under denne omforandring og vil derfor udkomme færre gange årligt.
Her i bladet er indkaldelsen til årets generalforsamling, hvor vi håber
at se rigtigt mange gamle gardere til en hyggelig aften der som
vanligt slutter hos Gunnar i City Bowling.
Indlagt i bladet er også girokort til betaling af kontingent, som vi
beder dig indbetale snarest muligt.
I næste nummer af garderNyt bringer vi programmet for resten af
året, der igen i år indeholder den årlige forårstur i maj, fælleskydning d. 25.9 og juletræsturen først i december.

Koncert med Livgardens Musikkorps.

I forbindelse med Garderforeningernes repræsentantskabsmøde
i Kolding d. 5. juni er der arrangeret koncert med Livgardens Musikkorps fredag d. 4. juni. Billetter hertil bliver solgt efter først- tilmølle-princippet. Mødet er i år så tæt på Fredericia at det måske
var en idé at deltage og opleve den fantastiske atmosfære der er
når der marcheres igennem byen med Musikkorpset i spidsen.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.
INDHOLD:

• Indkaldelse til generalforsamling

GENERALFORSAMLING
TORSDAG den. 18. marts 2004 kl. 18.00
på Hotel Postgården, Fredericia

Program:
Kl. 18.00 Generalforsamling
Kl. 18.45 Spisning - Koldt bord m. lune retter. Pris: kr.135,excl.drikkevarer
Efter spisning går vi ned af gaden til City Bowling, hvor foreningen
er vært ved en øl eller en kop kaffe. Der vil være mulighed for et spil
bowling eller en hyggelig gardersnak om gamle dage.

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
		

Valg af Dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskabet
Indkomne forslag
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Følgende er på valg:
• Ole Serup
• Henrik Bach Hansen
• Poul Erik Normann
• Jørgen Jeppesen
6. Valg af en bestyrelsessuppleant
7. Valg af formand
8. Valg af fanebærer
		 På valg er:
• Finn Bjarne Johansen
9. Valg af revisor
		 På valg er:
• Peter Suhr - Modtager ikke genvalg
• Edmund A.G. Hedegaard
10. Eventuelt.
		
Overrækkelse af hæderstegn.
Hæderstegn overrækkes kun hvis man møder
op til generalforsamlingen og har betalt kontingent.

Hæderstegn

Følgende vil få overrakt årstegn
hvis De er til stede:

50 år:
• Jørgen Normann
• Carl Jacobsen
• Maltha Justesen
25 år:
• Kurt Dahl
• Poul Erik Normann
• Kurt Hansen
10 år:
• Peter Bang Kristensen
• Jens Fornaise
		
samt medlemmer der endnu ikke
har modtaget deres hæderstegn.
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Jørgen Jeppesen
Formand

Superbyg - det sikre team med

HÅNDVÆRKER
SERVICE
Hver eneste dag og altid lidt hurtigere

SUPERBYG
FREDERICIA . Ndr. Ringvej 7 . 7000 Fredericia . Tlf. 75 92 43 33
Ring og gør en god handel - der er altid en ved telefonen
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