
Ruds Vedby Garden 
Ordinær Generalforsamling 5/2-2022 kl. 13 

 

Mødet foregik på Zoom da Corona har været meget i omløb i og omkring garden den seneste tid. 

 

Valg af dirigent:  

Bestyrelsen peger på Claus Roman Hansen som dirigent. Ingen fremmødte har nogle indvendinger her. 

 

Valg af referent: 

Bestyrelsen peger på Mie Aakerman som referent. Ingen fremmødte har nogle indvendinger her.  

 

Formandens beretning: 

- I 2021 har der været en stor fremgang i antallet af gardister i garden. 

- Det samarbejde vi har haft med Ruds Vedby skole har givet os 9 gardister og så er der kommet to udefra. 

- Grundet corona har vi haft online undervisning. Dette kan godt gå men da der er nogle forsinkelser online, 
har det skabt nogle udfordringer. 

- Vores tidligere Fløjtelærer, Anna, er stoppet og to undervisere har været på prøve. Den ene underviser var 
ikke et godt match hos os men den anden passer perfekt ind og han er meget dygtig. 

- I 2021 er der blevet afholdt en del garderweekender og vi har været til Skælskør Marinegardes jubilæum.  

- Vores julekalenderslag gik over alt forventning og vi havde hurtigt udsolgt. 

- Rene Hansen er trådt til som suppleant i stedet for Diana Messmann grundet nogle personlige sager.  

- Gardertorsdag er blevet udvidet med en gardertirsdag også.  

- Bestyrelsen er begyndt at få indsamlet nogle sponsorer til garden. Der er allerede nu kommet 1 
guldsponsor, 1 sølvsponsor, 1 bronzesponsor, 1 engangsbeløb på 1000kr og en kasse leverpostej fra 
Stryhns. 

- Vi har fået sponsoreret et kursus fra psykolog John Falkenberg i hvordan man kan tale og agere over for 
børn og unge. Dette glæder vi os til. 

- Vi sender nogle gardister på LGF’s MAGI-kursus og her vil Karina Hansen tage med. 

- Vi har søgt sponsorat til indkøb af nye fløjter og har modtaget 35.000kr hertil.  

- I 2022 planlægger vi en garderweekend til Lalandia og vi skal til DM i Slagelse til sommer. 

 



Aflæggelse af regnskab 2021: 

- Vi fik tildelt nogle puljer grundet corona for tabt indtjening i 2020 og vores indtjening faldt med 25.000kr. 

- Vi har brugt ca 45.000kr mere i personaleomkostninger da der er kommet flere undervisningstimer samt 
vi har fået en ny instruktør.  

- Ca. 15.000 kr er gået til administrationsomkostninger til istandsættelse af lokaler samt LGF medlemskabet 
var lavere i 2020. 

- I 2021 budgetterede vi med et underskud på 42.000kr men endte med et minus på 11.167kr. 

- Egenkapital pr 31/12-2021 er på 132.572,96kr 

 

Forventninger til 2022: 

- vi forventer et underskud på 35.000kr, dog har vi allerede sponsorater for 21.000kr. 

- Vi vil prioritere udgiften til kvalificeret undervisning til vores gardister. 

- Vi vil prioriterer garderweekender med socialt og faglig undervisning for vores gardister. 

- Vi vil fastholde de gardister vi har nu og lave to rekrutteringsrunder for at skaffe flere gardister. 

- Vi vil opjustere julekalendersalget da salget i 2021 gik i er alt forventning 

- Vi vil fastholde vores auktion til fødselsdagen da det også er en god indtægt. 

 

Fastsættelse af kontingent: 

- bestyrelsen foreslår at fastholde kontingent på 200kr 

- En forælder foreslår at sætte det op til 250kr. 

- Efter valg var der 100% stemme enighed på at kontingentet nu skal koste 250kr pr gardist pr måned.  

 

Forslag til vedtægtsændringer: 

- da vi har fået gardister ned til 5 år vil vi gerne ændre i paragraf 7 stk 3. Her står at fremmødte og aktive 
gardister mellem 8-15 år har stemmeret igennem deres forældre. Dette ønskes ændret til at børn under 15 
år har stemmeret igennem deres forældre. 

- Dette er der ikke nogle indvendinger til. 

 

Valg: 

- Karina Hansen ønsker at genopstille som formand. Ingen andre ønsker at stille op og hun er derved valgt 
ind. 



- Lone Hansen ønsker at stille op til næstformand for en 1 årig periode. Ingen andre ønsker at stille op og 
hun er derved valgt ind. 

- Katja Andreasen og Rene Hansen ønsker at stille op til bestyrelsesmedlemmer. Ingen andre ønsker at stille 
op og de er derved valgt ind.  

- Charlotte Kastrup og Cecilie Winge ønsker at stille op til suppleanter. Ingen andre ønsker at stille op og de 
der derved valgt ind.  Charlotte som 1. suppleant og Cecilie som 2. suppleant 

- Merethe Boel Hansen ønsker at genopstille som revisor. Ingen andre ønsker at stille op og hun er derved 
valgt ind. Herved har vi to revisorer; Tanja Dencker Hansen og Merethe Boel Hansen. 

Eventuelt: 

Hjælpekorpset: 

- kort fortælling om hvad bestyrelsens forventninger til et hjælpekorps. 

- Her er det ikke nødvendigt at have et barn i garden for at kunne deltage frivilligt. 

 

 

Godkendt af dirigent   Godkendt af referant 

Dato    Dato 

 

 

----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

Claus Roman Hansen   Mie Aakerman 

 

 

Godkendt af Ruds Vedby Gardens bestyrelse 

Dato 

 

 

----------------------------------------------------------- 

Karina Hansen - Formand 

 

 

 



Forslag til vedtægtsændringer  
Generalforsamling 2021 

 

Nuværende: 

§ 1 Navn: Foreningen navn: Ruds-Vedby Garden (RVG)  

Stiftet den: 26. august 1987  

Hjemsted: Sorø kommune  

Foreningens adresse: Formandens adresse 

Ønskes ændret til: 

§ 1 Navn: Foreningen navn: Ruds-Vedby Garden (RVG)  

Stiftet den: 26. august 1987  

Hjemsted: Sorø kommune  

Foreningens adresse: Kasserers adresse 

 

(Årsag: Mange skriftlige henvendelser skal alligevel forbi kasserer) 

 

Nuværende: 

§ 7 Generalforsamling:  

Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der skal afholdes i årets første kvartal. 
Denne indkaldes skriftligt med 14 dages varsel gennem lokalavisen. 

Ønskes ændret til: 

§ 7 Generalforsamling:  

Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der skal afholdes i årets første kvartal. 
Denne indkaldes med 14 dages varsel gennem sociale medier. 

 

(Årsag: Det vil gøre det både lettere og billigere for bestyrelsen at indkalde til generalforsamling) 

 


