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Kære Garderkammerat
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En lille førforårshilsen fra din Garderforening.
På bagsiden finder du indkaldelsen til årets generalforsamling, som i år
finder sted i Sergentmessen på Ryes Kaserne.
Siden sidste GarderNyt har foreningen

• Hygget i nyfalden julesne på den årlige Juletræstur.
• Haft fællesspisning og set spændende film om Livgarden
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Det sker:
2013

• Er blevet nummer 2 i den regionale bowlingturnering.
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SKYDNING
Hver onsdag i Middelfart
Kontakt Bent - 7594 3291
Mobil 2849 8365
for nærmere information.
BOWL ING
Første onsdag i hver
mdr. fra sept. til maj.
Kontakt Jeppe:
7720 1212 / 2620 1212
for nærmere information.
Torsdag d. 21. marts
Generalforsamling

5. maj

Fredericia d. 3.3.2013

Den 21.3 holder vi Generalforsamling på Ryes Kaserne
Og der er kun 2 gange bowling tilbage før det bli’r sommer.
Skyde kan vi hele året på 50 mtr. i Middelfart og igen i år
er det gratis at deltage i Garderforeningernes skydning
i Vingsted d. 21. september. Der arbejdes også på at få
genoptaget den årlige fællesskydning igen.
Efteråret byder også på spændende arrangementer - Nærmere følger om disse

Kontingent:
Ikke alle har betalt kontingent for 2013 dette
bedes indbetalt snarest på bankkonto:

Årgangsparade på Rosenborg

15. juni

Repræsentantskabsmøde
i Silkeborg

21. september

Landsskydning i Vingsted
HOLD ØJE MED
FORENINGENS AKTIVITETER PÅ

www.garder-fredericia.dk

Støt op om foreningens arrangementer -

1551 - 5519535
Kon t i n g e n t kr. 3 0 0 , - p r. å r • Pe n s i o n i s t e r kr. 2 2 5 , -

Har du ikke adgang til NETBANK
kan du betale på generalforsamlingen
HUSK AT KIGGE I DIN KALENDER

og HUSK også at melde til . . .

FællesSpisning og GarderFilm

GENERALFORSAMLING
TORSDAG den. 21. marts 2013 kl. 18.00
i Sergentmessen på Ryes Kaserne

Program:
Kl. 18.00
Kl. 18.45

kontanter
Medbring
ikke
- Der kan
ed kort
betales m

Treldevej 110, 7000 Fredericia

Generalforsamling
Spisning - Gule ærter og pandekager med is
samt kaffe med småkager

Pris kr. 150,- excl. drikkevarer.

Øl kr. 20,- / Vand kr. 15,- / Snaps kr. 20,Efter spisningen hygger vi med kaffen i messen med utrolige
soldaterhistorier fra den gang der var Gardere til . . .
Der kan parkeres ved messen på Plumsvej
Hæderstegn bæres.

Hæderstegn
Følgende vil få overrakt
årstegn, hvis De er tilstede:

50 år:

• Søren Peter Jochumsen

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

Valg af Dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskabet
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende er på valg:
• Kristian B. Kristensen
• Jørgen Gydesen Suhr
• Jan Larsen - Ønsker ikke genvalg
• Arne G. Hedegaard
Valg af en bestyrelsessuppleant
• Edmund Hedegaard
Besøg foreningens
Valg af formand
hjemmeside på din
smartphone
Valg af fanebærer
På valg er:
• Søren Lund
Valg af revisor
På valg er:
• Finn Johansen
Eventuelt.

Forslag til dagsorden skal være formanden ihænde
senest d. 18. marts 2012

40 år:

• Niels Riise Jensen

25 år:

• Dan Sommerby

10 år:

• Robert
Pedersen Hansen
• Per Lauritzen

samt medlemmer der
endnu ikke har modtaget
deres hæderstegn.
Disse bedes venligst give
besked om dette ved tilmelding.

Overrækkelse af hæderstegn:

Hæderstegn overrækkes kun hvis
man møder op til generalforsamlingen og har betalt kontingent.
Hæderstegn er gældende for
de år man har været medlem af
foreningen eller en anden forening
og IKKE regnet fra aftjenelsen ved
Den Kongelige Livgarde.

TILMELDING:

senest d. 18. marts
til Jørgen Jeppesen: 7620 1212
eller mail@jeppe-reklame.dk
Vel mødt - Med Garder hilsen

Garderforeningen
for Fredericia og Omegn

Se mere på www.garder-fredericia.dk
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