NR.

Garder
2005
Nyt1
M A R T S

Garderforeningen for
Fredericia og Omegn

Juletræsturen 2004

Sidste års juletræstur var den største rent deltagermæssigt i mange år. Over 60 gl. gardere med
familier - koner, kærester, børn og børnebørn
var mødt frem til en hyggelig tur i skoven og den
efterfølgende frokost, hvor julemanden som
vanligt kom og legede med både børn og
voksne. En rigtig god dag som i mange år har
været en fast tradition i foreningen og som stadig kan få medlemmerne af
huse.

Kontingent 2005:

Med dette nummer af GarderNyt medsendes også det årlige
girokort til indbetaling af kontingent. På grund af postvæsenets
omstrukturering af forsendelsesbetingelser for blade, er det blevet
meget dyrt at udsende Garderbladet. Ligeledes er muligheden for
at udsende vort eget lille Garder>Nyt til lav porto også bortfaldet,
så garderNyt udsendes fremover efter behov. Foreningens udgift
til Garderbladet er kr. 152,- pr. medlem og kr. 10,- til 350 års
jubilæumsfonden. Der er således kun 88,-/13,- kr. pr. medlem
tilbage til foreningens drift. Det blev derfor besluttet på sidste års
generalforsamling, at lade kontingentet stige til kr. 250,- pr. medlem
pr. år. ( 175,- for pensionister). Vi beder også om at der indbetales
inden generalforsamlingen d. 17. marts, idet det jo også tærer på
kassens beholdning at skulle udsende rykkere.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.
INDHOLD:

• Glimt fra julen • arrangementer i 2005
• Bowlingplan & kortspil • Indkaldelse til generalforsamling

Glimt fra julearrangementerne i 2004

BOWLING
Det sker følgende mandage:

Der hyggesnakkes under julefrokosten

Julegløgg efter den
årlige julebowling

Fælleskydning:

Den årlige skydning på fælleden
med de andre soldaterforeninger
er i år

lørdag d. 24.9.05
Nærmere følger.

Forårsturen

vil vi forsøge at genoplive.
Nærmere følger.

Juletræsturen

finder i år sted
søndag den 11. december kl. 11
Sæt allerede X i kalenderen nu.
Nærmere følger.
Vel mødt i foreningen.

Med GARDER-hilsen
Jørgen Jeppesen
Formand
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• 7. marts
• 4. april
• 2. maj
• 5. september		
• 3. oktober
• 7. november
• 5. december
		
Julebowling
Alle dage kl. 18:50 - 21:00 i

City Bowling

Vendersgade 65, Fredericia
Telefon 75 92 04 72
HUSK - Ledsagere er også
meget velkomne.

NYT I FORENINGEN
K
ORTSPIL
Der er kommet forslag om at spille kort
i forbindelse med vore bowlingaftener
for de der ikke bowler eller måske
døjer med en dårlig arm eller lignende.
Har du lyst til et slag kort - så ring til
Gunnar og vi forsøger at samle nogle
bordfulde til lidt korthygge. Snak med
dine garderkammerater om ikke det var
en idé at bruge en aften om måneden på
lidt kammeratligt samvær.

GENERALFORSAMLING

TORSDAG den. 17. marts 2005 kl. 18.00
på Hotel Postgården, Fredericia

Program:
Kl. 18.00
Kl. 18.45
		

Generalforsamling
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,
kortspil eller blot en hyggelig gardersnak om
gamle dage.

DAGSORDEN

1. Valg af Dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
		 Følgende er på valg:
• Gunnar Lund
• Hans Chr. Christiansen
• Jørgen Gydesen Suhr
		 derudover ønsker Ole Serup at udtræde af 		
bestyrelsen grundet flytning fra området.
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:
• Finn Bjarne Johansen
• 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:
		 • Egon Christensen
		 • Kaj B. Hartmann Dam
25 år:
		 • Peter Andersen Blom
		 • Kristian B. Christensen
		 • Gert Dalgaard
		 • Niels Kruse
		 • Kim Robert Palm
		 • Erik Skree
10 år:
		 • Ove Garne
		 • Peter Bang Christensen
		 • Jens Henrik Vinther
samt medlemmer der endnu
ikke har modtaget deres
hæderstegn.

TILMELDING:

senest d. 11. marts
til Gunnar Lund
Telefon: 75 92 04 72

Vel mødt - Med Garder hilsen
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