GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 09. FEBRUAR 2016
Fanen blev ført ind, derefter sang vi ”I natten klam og kold…”
Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre – en særlig velkomst blev givet til vore
jubilarer.
Forsamlingen spiste kogt torsk, og de få som ikke bryder sig om fisk, fik serveret wienersnitsel.
Gået til Ryes Brigade:
Inden vi fortsatte aftenens program indledte formand Johannes Lund Nielsen generalforsamlingen med at
meddele, at vi jo desværre også i det forgangne år har måttet tage afsked med brødre, der er gået til Ryes
Brigade. Det drejer sig om brødrene:
Arne W. Adersen
Johan Daugaard
Knud E. Larsen
Gerhard Petersen
Niels Marius Hansen
Ejgil Larsen
Henning Jessen
Forsamlingen rejste sig for at mindes de afdøde. - Æret være deres minde.
Inden vi gik videre til generalforsamlingen var der nogle brødre, som vi gerne ville hædre i dagens
anledning. Det drejer sig om vores 50 års jubilar og som noget nyt vore 10 års jubilar. I år drejer det sig om
2 jubilarer
JUBILARER:

50 år:
10 år:

Roman Josef Pazdecki
Erik Buhl (ikke mødt)

Vores revisor Ole Hedegaard blev hyldet i anledning af hans 80 års fødselsdag
Nye medlemmer:
Også i år var det en stor glæde at kunne byde velkommen til 14 nye brødre, der havde valgt at melde sig
under fanerne i De Danske Forsvarsbrødre siden sidste generalforsamling. Formand Johannes Lund
Nielsen bad de der var tilstede om at komme op for at få overrakt Broderbrevet.
Benjamin Weisenberg
Bro Peyk
Claus Gydesen
Michael Holst
Susanne Eilersen
Lasse Strüwing Hansen
Pernelle Jensen
Mikael Lauridsen
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Turan Savas
Christian Julius Munk Møller
Jens-Peter Riis Jensen
Peter Haugsted
Lars S. W. Jacobsen
Brian Micki Thaulov
Marianne Lynge
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DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Valg af formand, der er ikke formandsvalg i år.
Valg til bestyrelsen – på valg er
Anders Engelbrecht, John Thomasen, Peter D. Gade og Peer Petersen.
Anders modtager ikke genvalg, de øvrige er villig til genvalg.
I stedet for Anders foreslår bestyrelsen suppleant Hans Henrik Hansen.
7. Valg af 2 suppleanter - på valg er Hans Henrik Hansen og Rickey Johnsen.
Hvis HHH vælges til bestyrelsen foreslår bestyrelsen Mikael Holdgaard Nielsen
Begge er villige til at modtage valg.
8. Valg af revisor – Ole Hedegaard.
9. Valg af revisorsuppleant – John Christensen.
10. Eventuelt
Dirigenten vælges: Jørgen Spetzler blev foreslået og enstemmigt valgt.
Formandens beretning for selskabets virke i 2015
Efter generalforsamlingen i 2015 konstituerede bestyrelsen sig med følgende sammensætning:
Formand
Undertegnede
Næstformand:
Erik Schwensen
Kasserer:
Erik Mouridsen
Sekretær:
Peter Gade
Redaktør/skydeudvalgsformand:
John Thomasen
Bestyrelsesmedlemmer:
Anders Engelbrecht
Peer Petersen
Erik W. Petersen
Peter Lund
Suppleanter:

Hans Henrik Hansen
Rickey Johnsen

Revisorer:

Ole Hedegaard
Arne Jensen

Medlemssituationen: Der har igen i år været lidt bevægelse i medlemsantallet, idet vi løbende har renset
lidt ud i de medlemmer, der var i alt for stor kontingentrestance.
Dette er nødvendigt, idet vi skal betale kontingent til både 7. kreds og til De Danske
Forsvarsbroderselskaber kr. 34,50 pr. medlem for alle de medlemmer vi har registreret.
Selskabet har pr. d.d.:
203 medlemmerne, der fordeler sig som følger:
6 ikke betalende medlemmer (over 50 års medlemskab).
4 æresmedlemmer
3 udmeldte
6 afgået til Ryes Brigade
1 restant.
15 nye medlemmer er tilgået selskabet i årets løb
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ARRANGEMENTER:
2015 blev igen et år med mange gøremål for bestyrelsen. Vi har afviklet de sædvanlige arrangementer,
med større eller mindre succes som blev gennemgået i nogenlunde kronologisk rækkefølge.
Indendørs skydninger – på 15 m bane i Fredericia Idrætscenter, hvor vi igen med stor velvilje har fået lov
at skyde sammen med Politihjemmeværnskompagni Fredericia. Vi har 10 standpladser til rådighed, så kom
bare, det er rigtig fine forhold derude.
Mindehøjtidelighed den 10. februar i Christians Kirken og på kirkegården med bl.a. overværelse af
Deres Excellencer Ingolf Greve af Rosenborg og Sussie Grevinde af Rosenborg. En smuk begivenhed,
hvor vi mindedes en engelsk flybesætning, på 70 års dagen for, hvor de styrtede med deres fly.
Mindehøjtidelighed den 10. marts – dagen blev igen i år markeret med en buket med Forsvarsbrødrenes
bånd, denne gang i det flottest tænkelige vintervejr. Der deltog i omegnen af 40 deltagere i arrangementet,
heraf 2 engelske piger, der symbolsk plantede 2 små engelske flag ved stenen.
7. Kreds skydning i BPI Skyttecenter den 09. februar - hvor vi deltog i hold skydningen med 2 hold i
åben klasse:
Hold 1: Aksel Ibsen, Klaus Asmussen og Poul E.D. Andersen, blev nr. 3 med Klaus som bedste skytte.
Hold 2: Jens Andersen, Tommy Wulff og Erik W. Petersen. Blev nr. 10, med Jens Andersen som bedste
skytte.
Landsskydningen i BPI skyttecenter i Pjedsted den 09. marts – her deltog vi igen med 2 hold i åben
klasse.
Hold 1: Aksel Ibsen, Klaus Asmussen og Jens Ravn blev nr. 3.
Hold 2: Poul Erik, Jens A. og Jørn blev nr. 5, med Poul Erik som bedste skytte.
I finalerunden mellem de 6 bedste skytter blev Aksel nr. 2 og fik sølvmedalje.
4. maj mindehøjtideligheden ved Fredericia Banegård og på Landsoldat pladsen.
Arrangementet var også denne gang særdeles velbesøgt. Aftenen forløb med, at de deltagende mødtes ved
Monumentet kl. ca. 1930. Kl. 2000 startede højtideligheden med afspilning af frihedsbudskabet, hvorefter
Svend Lundberg holdt mindetalen. Efter kranselægning m.m. var der fakkeltog til Landsoldat pladsen,
hvor viceborgmester Susanne Ejlersen talte inden det hele sluttede omkring kl. 2130. En rigtig god aften,
som jeg, varmt kan anbefale alle at deltage i, og det er så absolut med ledsagere, er gratis og kræver ingen
tilmelding.
Udflugten den 31. maj 2015 – Gik i år til Rindsholm Kro ved Viborg, hvor vi så- og fik en meget
malerisk fortælling om mindelunden, der er anlagt på helt privat initiativ af kromanden. Vi kørte herefter
til Hjerl Hede, hvor vi også spiste vores medbragte mad.
Stafet for Livet – afvikledes i weekenden den 06 – 07. juni. DFB var igen repræsenteret, i år med et meget
stort hold på hele 35 tilmeldte til at gå, og nogle få stykker, der havde valgt at støtte det gode formål alene
ved at indbetale et beløb. Vi havde en god weekend, om end natten som sædvanlig var en kold affære, men
alt i alt en god oplevelse som jeg varmt kan anbefale at deltage i, alene det gode formål er det værd.
Fugleskydning: Blev afviklet lørdag den 13. juni 2015 som sædvanlig med John og Erik W. som
arrangører og som en ren fugleskydning.
Skydningen var igen i år henlagt til Borgerligt Skydeselskabs bane i Fuglsang skoven.
Der deltog ca. 25 skytter på dagen, så der var plads til mange flere.
Med hensyn til resultaterne vil jeg henvise til Broder Nyt juli udgaven juli 2015.
Vi afsluttede dagen med spisning af den medbragte mad, herunder foregik også præmieuddelingen.
En stor tak til Fredericia Forenede Borgerlige Skydeselskab for lån af skytte hus og bane.
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Kranselægning den 15. juni – i år havde vi for første gang overtaget denne kranselægning på Sct.
Michaelis Kirkegård fra Garnisonen vi deltog med vores fane og de meste af bestyrelsen plus enkelte af
byens borgere og ikke mindst De Blå Baretter og Telegrafregimentets soldaterforening med deres faner.
Kranselægning 30. juni – traditionen tro lagde vi denne dag en krans på P. Andersens gravsted på
Fredericia Fælled. Denne gang havde vi den fornøjelse, at flere, både forsvarsbrødre men også fra
lokalbefolkningen havde fundet vej til begivenheden.
5. og 6. juli – i år var festlighederne igen krydret med besøg og deltagelse i processionen af et antal
bryggerheste der trak en vogn gennem byen med to forridere.
Endvidere overværede Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen højtidelighederne, efter først at have indviet
en ny kanon på Prinsessens Bastion. HK deltog også i 6. juli frokosten.
Vores tidligere næstformand fik tildelt Forsvarsbrødrenes Fortjenstmedalje.
Danmarks nationale Flagdag (soldatens dag) 5. september – blev i år holdt samtidig med adoption af
et af søværnets skibe, derfor strakte arrangement sig over hele dagen bl.a. med deltagelse af Søværnets
Tamburkorps.
Fælleskydningen den 26. august på Fælleden blev ikke nogen fælleskydning, idet der ikke var tilslutning
fra Garderforeningen og Marineforeningen. Derfor skød vi alene med DFB – uden konkurrence.
Landsskydning 2016 – blev aflyst på grund af for få tilmeldte.
Kaserneaftenen 16. september blev ligeledes aflyst, men denne gang grundet at foredragsholderen i
sidste øjeblik meldte fra.
Kranselægning ved Dragongraven på Trinitatis Kirkegård 24. oktober: Også denne
Kranselægning har vi nu overtaget efter garnisonen. Her var deltagerne de samme som 15. juni på Sct.
Michaelis kirke.
Telegrafregimentets fødselsdagsparade 31. oktober – hvor vi var inviteret til at deltage med fanen.
Paraden udgik fra P-pladsen i Norgesgades sydlige ende gennem byen til Axeltorv, hvor regimentschefen
holdt tale og der blev uddelt diverse fortjensttegn.
Andespillet 2. november – var denne gang noget af et tilløbs stykke, idet 81 deltog. Der blev traditionen
tro spillet om 20 ænder, 2 gæs og 2 dejlige pålægspakker. I pausen blev der solgt Amerikansk lotteri, som
blev udtrukket inden 2. halvleg af andespillet fortsatte. En del af gevinsterne til lotteriet var velvilligt
skænket af diverse sponsorer, og jeg vil her gerne takke alle giverne.
Juletræsfældning 13. december - var i igen et rimeligt tilløbsstykke, vejret artede sig nogenlunde. Det
blev ”kun” til 30 solgte juletræer. En stor tak til kassereren for det store stykke arbejde du har lagt i det, så
vi igen i 2015 kunne vende tilbage til det gode sted, i Kongsted. Også en stor tak til vore værter, der hver
gang modtager os med stor genkendelsesglæde.
Ud over de omtalte arrangementer har hele eller dele af bestyrelsen været involveret i:
7. Kredsmøde i maj.
7. Kreds formandsmøde i september
19. september – Landsmødet På Ryes Kaserne.
Bestyrelsesmøder: Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt i alt 9 traditionelle bestyrelsesmøder samt det
årlige ”store 6. juli møde”.
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Broder Nyt: Kører i bedste velgående. Vi har været nødsaget til at skifte trykkested, idet Skanse Tryk gik
konkurs tidligere på året. Det går rigtig fint med omdelingen.
Vi har i det forløbne år fået nogle få nye annoncører, og det kører rigtig fint idet det giver et godt årligt
tilskud til udgivelsen af bladet.
Formanden takkede bestyrelsen for det gode samarbejde og opbakning.
Ad 2

Beretningen blev sat til afstemning og blev godkendt uden kommentarer.

Ad 3

Kasserer Erik Mouridsen fremlagde det reviderede regnskab. Se bilag. Regnskabet blev
enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Traditionen tro gav kassereren herefter en
omgang til forsamlingen.

Ad 4

Indkomne forslag. På vegne af bestyrelsen fremlagde formanden forslag til ændring af
selskabets love. Lovene blev gennemgået af dirigenten og godkendt af generalforsamlingen.
Se bilag.

Ad 5

Valg af formand: Formand Johannes Lund Nielsen var ikke på valg i år.

Ad 6

Valg til bestyrelsen: Anders Engelbrecht, John Thomasen, Peter D. Gade og Peer Petersen.
Anders modtager ikke genvalg, de øvrige er villig til genvalg.
I stedet for Anders foreslår bestyrelsen suppleant Hans Henrik Hansen. Alle blev valgt
enstemmigt

Ad 7

Valg af 2 suppleanter. Michael Holdgaard Nielsen blev foreslået valgt som 1. suppl.
Som 2. suppl. Blev Rickey Johnsen foreslået og valgt.

Ad 8

Valg af revisor: Ole Hedegaard blev valgt.

Ad 9

Valg af revisorsuppleant: John Christensen blev valgt.

Ad 10

Eventuelt. Garderforeningen for Fredericia og Omegn har inviteret os til at deltage i Bowling
den 20. februar kl. 1100 – 1630 i City Bowling i Fredericia. Evt. tilmelding skal ske til John
Thomasen.
På opfordring gav formanden en kort orientering om Forsvarsbrødrenes historie.
Anders Engelbrecht takkede bestyrelsen for det gode samarbejde i de mange år han har været
i selskabets bestyrelse.

Afslutning:
Formand Johannes Lund Nielsen takkede dirigenten for god ledelse og bød Hans Henrik Hansen
velkommen i bestyrelsen.
Generalforsamlingen blev erklæret for afsluttet, og fanen blev ført ud.
Peer Petersen
Referent

Formand, Johannes Lund Nielsen
Stenhøjvænget 84, 7000 Fredericia
Tlf.: 2029 3178
E-mail: jlnfredericia@gmail.com

Johannes Lund Nielsen
formand

Næstformand, Erik Schwensen
Erritsøgårdsvej 39, 7000 Fredericia
Tlf.: 2076 0769
E-mail: schwensen@dfb-fredericia.dk

Kasserer, Erik Mouridsen
Tolstrup Allé 1, 7000 Fredericia
Tlf.: 7556 0102 Mobil: 4019 1244
E-mail: emouridsen@gmail.com

