
 
  
 
 

Referat fra Garderforeningen 
i Københavns Sang- og 
Frokostlaug, Mumiernes 

Ordinære Generalforsamling 

5. april 2022 
Sted: Kastellet, Kastellet 1, 2100 København, kl.11.00 

 
Deltagere: 
34 stemmeberettigede Mumier ud af 73 medlemmer 
 
1) Valg af dirigent 
Ove Rygaard blev enstemmigt valgt som dirigent og kunne 
konstatere at Generalforsamlingen var, indkaldt i 
overensstemmelse med vedtægternes §17.  Der er indkaldt i 
Garderbladets martsnummer, det blev verbalt annonceret på 
Mumiefrokosten 1. marts og der blev sendt mail den 28. marts. Der 
var ingen indsigelser imod indkaldelsen. 
Generalforsamlingen blev herefter erklæret lovlig og hermed 
beslutningsdygtig. 
Ove gennemgik  kort Generalforsamlingens punkter og gav herefter 
ordet til forsangeren Erik for aflæggelse af bestyrelsens beretning! 
 
2) Bestyrelsens beretning 
Forsangeren Erik Schlüter fremlagde bestyrelsens beretning. 
Denne beretning er hændelser siden seneste generalforsamling, som blev afholdt i 
september 2021. 

1. Ryes brigade: 
Vi har mistet 2 medlemmer siden seneste generalforsamling: 
SEP/61 Eigil Christensen 
MAJ/53 æresmedlem Palle Millung 
Et øjebliks stilhed 
2. Kongernes Konge blev sunget 



3. Møder: Vores frokostmøder har igen været ramt af Corona - re-
striktioner, men efter at restriktionerne er borte kan vi nu glæde os over, 
at frokost- og sangmøderne er rigtig godt i gang. Det ser ud til at vi skal 
vænne os til at der er nogle af vores medlemmer der desværre har pro-
blemer med trapperne op til Spisesalen (som vi egentlig gerne vil kalde 
”GARDERSTUEN” men det må vi ikke, fordi så vil 1.regiments gamle 
føle sig forbigået. Vi ligger jo stadigvæk under for, at der er nogle af for-
svarets institutioner der har større magt end Mumierne (forstå det hvem 
der kan) så vi en gang imellem bliver nødt til at flytte møderne, men det 
gør vi jo så, med det sædvanlige gode humør 
4. Bestyrelsen har været i jævnlig kontakt med hinanden hele tiden 
og holdt hinanden orienteret om situationen – og det vil jeg gerne takke 
for, I de måneder, hvor vi ikke har haft frokostmøder, har vi forsøgt at 
vedligeholde kontakten til medlemmerne med månedlige breve. 
5. Hjemmesiden: 
Peter Horsten har i lang tid bedt om at få en afløser til at styre vores 
hjemmeside. Det er lidt problematisk for Peter har anvendt et program, 
som tilsyneladende er lidt specielt, men Søren fra Garderforeningen i 
København siger at han gerne vil være behjælpelig med ad at løse pro-
blemet. Hvis det ikke lykkes må vi vente til Peter vender tilbage fra sin 
operation. 
6. Kastellet er fortsat et udmærket sted at afholde vores møder i. 
Her fra 1. april skifter man ISS ud med Forsvaret. Vi kender meget lidt 
til, hvordan det kommer til at fungere og heller ikke, om det får nogen 
indflydelse på priserne. Vi ved dog, at det er en virksomhedsoverta-
gelse, som det hedder, der betyder at Forsvaret overtager det eksiste-
rende personale som vi har et godt samarbejde med. Her til morgen var 
der kaos, da telefoner og mailadresser ikke var fordelt, men de gamle 
var lukket! Vi må se hvordan det udvikler sig. Vi ved jo heller ikke hvad 
der evt. sker med adgang til Kastellet, hvis krigen i Ukraine udvikler sig. 
7. Turudvalget har jo ligget stille i et par år grundet coronaen. Men i 
år er der igen gang i planlægningen, så 2. august går turen til Møn. Det 
ser ud til at blive – som sædvanlig – en hyggelig tur. 
8. Fremtiden er jo svær at spå om, som Storm Petersen sagde men 
vi tror på, at Mumierne består. Vi har fået et par nye medlemmer, men vil 
meget gerne have flere nye medlemmer, PT er vi 73 medlemmer. Vi i 
bestyrelsen kan jo ikke sidde for evigt, så derfor, hvis foreningen skal 
bestå, er det vigtigt at der kommer fornyelse. Her tænker vi jo også på, 
at der pt ikke er suppleanter til bestyrelsen. 



9. Tilmeldinger og afbud har givet meget ekstraarbejde for besty-
relsen og køkkenet når det sker efter sidste tilmeldingsdag. 
Fremover vil tilmeldinger efter fristens udløb resultere i at man kommer 
på venteliste og modtages der et afbud, vil den første på ventelisten 
blive kontaktet, om nødvendigt dagen før mødet finder sted, og så æn-
drer vi ikke overfor køkkenet i tide og utide. 

Tak for indsatsen til alle. 
Beretningen blev rost af Niels og salen klappede og godkendte hermed 
beretningen 
 

3) Regnskaber 
Balance og driftsregnskab pr. 31. December 2021, se bilagene 
indtægter/udgifter, balance og driftsregnskab bagerst i referatet. 
Regnskabet er underskrevet af kasserer Freddy Wilson og revisor 
Søren Johnsen og  blev kort kommenteret af Freddy og Søren, 
hvorefter regnskabet  blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
4) Indkomne forslag 
Et forslag kom fra bestyrelsen, der foreslog at ostemaden blev sløjfet. At vi 
beholdt valget med luksussmørrebrød i stedet og at vi dermed slap for en 
kontingentforhøjelse. Forslaget blev motiveret af kassereren Freddy.   
Der kom få kommentarer fra forsamlingen men ved afstemning var der ingen 
stemmer imod, så forslaget blev godkendt. 
 
5) Fastsættelse af kontingent for 2023 
Kontingentet blev vedtaget som værende uændret i 2023, dvs. 100 kr om 
året. Kontingentet vil i slutningen af året blive opkrævet via BS i samarbejde 
med Garderforeningen i København. 
 
6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

Valg af kasseren Freddy Wilson, Freddy er på valg for 2 år og blev 
genvalgt! 
Valg af bestyrelsesmedlem Jørgen Juhl for 2 år. Jørgen blev gen-
valgt. 
 
 

7) Valg af 2 suppleanter 
Allan Madsen ønsker ikke genvalg hvorfor der blev bedt om kandidater.. Der 
var ingen der stillede op så vi kører videre uden suppleanter med den risiko 



at der ikke er erstatning for et bestyrelsesmedlem der eventuelt stopper! 
 
8) Valg af 1 revisor 
Nuværende revisor Søren Johnsen var villig til at stille op som revisor og blev 
genvalgt. 
 
9) Valg af 1 revisorsuppleant 
Nuværende revisor suppleant Per Ciliborg Schmidt var villig til genvalg og 
blev genvalgt. 
 
Eventuelt: Der kom et spørgsmål om der fremover kunne 
betales med MobilePay og om man evt. kunne tilmelde sig 
via det. 
Der blev henvist til Garderforeningen i Københavns måde at 
takle betaling for et møde ved hjælp af BS. 
Erik lovede at vi ville kigge mere på mulighederne og vende 
tilbage. 
Der blev omtalt glæde over at turudvalget er kommet 
igennem Coronaen og nu har planlagt en tur som de vil 
gennemgå efter Generalforsamlingen. 
 
Dirigenten sluttede mødet af med tak for god ro og orden. 
 
Erik takkede Ove for indsatsen som dirigent. 
 
 
 
 



 
 
 
 
                   







                                                                    


