
Formandens beretning 
 

2022 

Et år uden restrik oner og Corona, men l gengæld et år med s gende 
priser, og krig i europa. 

Et år hvor vi alle pludselig skulle tænke andre tanker. 

 

Tradi onen tro startede vi året op med at være guest stars hos Nyborg 
harmoni orkester, en dejlig tradi on, hvor mange får set Danehofgarden 
fra den pæne side 

Dere er gik det slag i slag med : 

Forårskoncerten på Nyborg gymnasium 



Musikseminar på 4 kløver skolen i Ørbæk 

Skolekoncerter – åbent hus mange nye medlemmer 

Garderfes val light i Frederici 

Tappenstreg, for sidste gang?? 

Tivoli, en dejlig og hyggelig måde, at starte sommeren på, er denne tur l 
Tivoli, Danehofgarden var med 

DM i Slagelse, her mødes vi med gardere fra hele Danmark og dyster om 
de flo e pokaler. 

Vi tog en enkelt med hjem l garderhuset, da vores dyg ge juniororkester 
tog 1. pladsen. 

Sam dig skal nævnes at de uniformerede leverede en pragt præsta on i 
bymarcehen, og fik en flot 4. plads. 

Promenade koncert – last prom 



Lalandia, hvor vi alle fik mulighed for at blive vasket bag ørene inden 
juletravlheden begyndte at melde sig. 

Tænde juletræ 

Juletræsfest, julemanden kom 

Årets sidste toner lød l Julekoncerten i Vindinge kirke, en dejlig tradi on 
hvor famile og venner 

 

Alt de e er nogle af de ng som vi i Danehofgarden har været en del af i 
2022, de e kræver kræ er, og ikke mindst opbakning. 

Opbakning af garderne, der husker at lmelde sig l arrangementer, så vi 
ved hvem der kommer, og om vi kan s lle hold. 



Opbakning fra forældre, der bager en kage, kører l et arrangement, og 
nogen gange giver den hjælpende hånd i garderhuset, eller på en af de 
mange arrangementer. 

Uden frivillige kræ er, er det mere end svært at drive en forening. 

Uden at tøve, vil jeg, som afgående formand, på det kra igste opfordre l, 
at bakke op omkring garden, og ikke mindst det stykke arbejde som 
bestyrelsen laver. 

De 7 poster der er i bestyrelsen, er ikke poster man kommer sovende l, 
der bliver arbejdet for sagen, og for at garderne, altså jeres børn, kan have 
det på de bedst tænkelige måder, mår der er i garden, eller på en af de 
mange ture der er med garden. 

Så derfor…… Sidder du og tænker, det vil jeg gerne give et ekstra skud, så 
meld dig på banen, og få en masse dejlige oplevelser med såvel 6 andre 



bestyrelses folk, som gardere. Det kan både være som 
bestyrelsesmedlem, men så sandelig også som forældre hjælper. 

PS det behøves ikke al d at være Tordenskjolds soldater, der bære læsset. 

 

Jeg vil også lige have lov at s le en kæmpe tak, l vores venner. Uden 
vennerne, ville det se økonomisk meget anderledes ud i garden, vores 
venner stø er på måder, der er uvuderligt for os, og jeg kan kun opfordre 

l at tage på loppemarkede og bruge lidt penge….. det havner her alligevel 

Tak for en masse dejlige oplevelser i Danehofgarden. 

Og ja, jeg kommer nok l at savne det en lille smule.. 

 

 

 


