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Glædelig Jul
Telefonen ringer ... Hej Erik, hvordan går det hos jer? - Jo tak, vi har det fint, vi
leger isbjørne - vi er gået i hi - ild i pejsen og te med en sjat af det, der holder
doktoren væk . . .
Det er vinter, som vi nu kalder dette “vintervejr”, det er nu ikke noget, at snakke
om, for andre, har rigtig vinter med minus 20/40 grader. Vi søger indenfor, det
er hyggeligt, hjemligt, men det er også godt nok mørkt! Jeg hører bestemt til dem
der holder øje med kalenderen, om hvor mange dage der er, til lyset vender tilbage. Lige nu siger DMI, at dagen er aftaget med 9 timer og 20 min, når du læser
dette, så er vi på vej til dagen, hvor det vender og lyset kommer langsomt tilbage.
Nu er der kun lidt tilbage af året, et nyt er klar, til at blive pakket ud, dag for dag,
365 “pakker” værsgo’.
Glædelig jul og godt nytår til alle venner og tambourfamilier! På gensyn i det nye
år. Årgangsparaden 2. November ’14 var den sidste, fremover er det - første søndag i maj - læs vores program for dagen - Tilmeld dig til det du har lyst, at deltage
i - ses vi?

Endnu en gang glædelig jul og godt nytår, tak for året der er gået.

Erik Ley
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Foto: Ukendt

EFTERLYSNING

Tattooholdet fra 1964
Var du med i ’64? Vi har desværre kun dit
soldater-nr. og navn, det rækker jo ikke i
dag. Hvis du var med og/eller kender en der
var det, så send os en mail på:
tambourerne@hotmail.com

Fotos: Ukendt

Fotos: Tambourkorpset
Foto: Ukendt

Side 10-11 Nyt fra Musikkorpset

med:
• navn, adresse, post-nr og by.
• telefon og eller mobil-nr.
• mailadresse.

Fotos: Se på siden.

• fødselsdato.

Side 12

Nyt fra bestyrelsen

• GD-nr. ved indkaldelsen.

Side 13

Aktiviteter

Side 14

Den Gamle Mester

Side 15

10 sekunder

Tegning: Tyge Salvig
Fotos: Jeppe

• om du var TR. eller FL / SH.
• om du er medlem af TBF, medlemsnr.
• hvis ikke, om du vil være medlem?

Fotos: Fra internettet

Fotos: Jeppe + ukendt

MAIL-INFORMATIONER
Få løbende informationer om
aktiviteterne i foreningen

- Mail os din mailadresse på
tambourerne@hotmail.com

Mangler du go’ musik til dine gæster ?
Så ring til os fra Pingos Festorkester

NYE MEDLEMMER
Kender du en gammel tambour, som ikke
er medlem af

Tambourforeningen
Den Kongelige Livgarde
så send os en mail med hans data og vi vil
kontakte ham eller hende. Jo flere vi er, jo
sjovere bliver det, at genopfriske minderne og hygge os i nutiden.

HJÆLP EN GAMMEL TAMBOUR
IND I FORENINGEN
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And we are awesome :o)
Livgardens Historiske Samling
Livgardens Kaserne
Samlingen er åben for offentligheden
lørdage og søndage fra kl. 11.30 til 15.00
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Nyt fra Chefen
Af: Seniorsergent Morten Thurø • Leder af Livgardens Tambourkorps

Rigtig glædelig jul og
godt nytår til alle jer
glade spillemænd og
-kvinder, samt venner
af Livgardens Tambourkorps.

Sidst Operaen med Selene . . . wow for en
aften . . ., ja og CC. Men for pokker hvor Tambourkorpset dog har udviklet sig og stadig
gør . . . godt gået.

Et fantastisk år rinder ud for Tambourkorpset . . . Lad mig lige nævne et par ”småting”

Alt dette, krydret med masser af ceremonielle opgaver og parader . . . Tappenstreg
hos FC . . . Håber på endnu mere i 2015.

Tattoo Oslo Spectrum . . . Super show og en
af de bedste performances Vagtkompagniet
har leveret . . . !

Stort tillykke til Livgardens Musikkorps med
”Stærekassen”. . .
Det var på tide . . .

2 suveræne kirkekoncerter - Årby Kirke
og Sct. Bendts Kirke i
Ringsted. En god dag
sammen med Veterancenteret.

aaa

Nye konstabler . . .
Ja alt er godt .
Godt nytår
Morten
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Den Kongelige Livgardes

TAMBOURKORPS
Nye Konstabler:
Tambourkorpset vil gerne byde velkommen
til tre nye kollegaer:
Jesper Voss Hansen:
Tidligere garder i VejenGarden, starter som konstabel
på fløjte.
Jonas Ebert Dyrsø:
Er kommet
tilbage
efter nogle år i det civile
og fortsætter nu som
overkonstabel på tromme.

Her opførte Livgardens Musik- og Tambourkorps tattoo til musikken fra serien Band of
Brothers.
Det var en stemningsfyldt oplevelse, da udsendte soldater entrerede arenaen og der
blev holdt et minuts stilheds.
24. september – Opera

Niklas Jensen:
Har tidligere været konstabel i Søværnet, men er nu
ansat som tromme i Tbk.

Forfremmelser:
Tillykke til Nicoline Jørgensen og Kristian
Holst.
De kan nu kalde sig Overkonstabel af 1 grad.

Aktiviter fra kalenderen:
11. september – Garderhusar Show
Garderhusar Regimentet fejrede 400 års jubilæum, med et stort anlagt hesteshow på
Antvorskov kaserne i Slagelse.
Flere tusinde tilskuere havde trodset vind
og vejr for at overvære showet med mange
deltagere fra udlandet.
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Årets største koncert og begivenhed, var fejringen af Hærens 400 års jubilæum i Operaen.
Det var en aften i selskab med de tre resterende musikkorps - Prinsens Livregimet,
Slesvigske Musikkorps og Livgardens Musikkorps, samt Livgardens Tambourkorps.
Salen var total udsolgt og blandt publikum var hele den kongelige familie.
Koncerten blev åbnet af Tambourkorpset
med Livgardens 350års jubilæums fanfare.
Fortsættes næste side:
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Det musikalske niveau var højt og optrædenerne varieret: Prinsens livregiment havde
en harmonika som solist, Slesvigske Musikkorps både spillede og fremførte teater
om krig og kærlighed, Livgardens Tambourkorps havde besøg af en Flamingo danser
samt OKS-1 Casper Christoffersen sang som
solist med kor og Livgardens musikkorps
havde uropførelse af Kronprinsesse Marys
honnørmarch – skrevet af David M.A.P. Palmquist.

ment for alle konstabler, med diverse buler
og mærker til følge!
Vi havde en hyggelig og actionpacked dag
med smørrebrød, øl og fest.
Hele tambourkorpset vil gerne sige Tak
for mange gode år med spændende oplevelser og hyggelige stunder. Vi ønsker jer al mulig held og lykke med
jeres fremtidige studievalg og jobs.
Vi ses i messen ;)
13. november

10. oktober – Kulturnat
Fredag d.10 oktober stod i kulturens tegn.
Her var der kulturnat i København og forsvaret havde fyldt kasernen op med alt lige
fra F-16 til Feltbowling.

Tambourkorpset underholdte
med 2 koncerter.

Åbning af
Stærekassen
Tirsdag d.18 november – uddeling af diplom til Lejbølle, Herzberg og gardere, der
hjalp til ved trafikulykke.

publikum

Der blev sat ny rekord for gæsteantallet
som lød på 10.980.
13. oktober – Paintball
Mandag d.13 oktober sagde vi farvel til Mikkel Kejser, Anders Hessellund, Steven Nellemann og Mathias Olsen.
Dette blev gjort med et paintball arrange-

I foråret blev Søren Frost (trommeslager i DR
big band) kørt ned i en højresvings ulykke.
Der blev fra Livgardens Kaserne ydet en
stor førstehjælpsindsats fra flere indtil ambulancen kom.
I Parolesalen på Københavns politigård fik
12 gardere, 1 sergent samt Lejbølle og HerFortsættes næste side:
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Fortsat fra side 7

zberg fra Tambourkorpset overrakt diplomer som tak for indsatsen ved ulykken af
politidirektør, Thorkild Fogde.
Onsdag d. 17. december mødes Lejbølle og
Herzberg med cyklisten som blev kørt ned.
Dette foregår på Livgardens kaserne og det
er cyklisten selv der har bedt om dette.
3. december – Veterancenterkoncert +
gudstjeneste

Jul i Tivoli
Af: Jesper Herzberg

Så er julen så småt startet rundt om i lille
Danmark.
Rundt omkring skyder der små julemarkeder op som sælger nisser, æbleskiver med
mere.
Et lidt større et af slagsen er Jul i Tivoli.
Livgardens Tambourkorps var inviteret til
at spille til veteranernes julegudstjeneste i
Ringsted Domkirke.
Her blev der spillet trompetfanfare, fløjte
og tromme, samt trompetsoloen spillet af
Stanley West.
Bagefter blev der spillet en kort koncert på
veterancentret, hvor der blev serveret gløgg
og æbleskiver til stor glæde for alle konstablerne.
17. december – Indvielse af nye lokaler

19. december – Julefrokost

20. - 30. - Jul på slottet Fredensborg
I år mellem jul og nytår kan alle se vagtskifte på Fredensborg, ligesom Dronningen vil
holde sin nytårstale fra Fredensborg Slot.
Dette sker d.31/12 kl 18.00
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Af: Nicoline Jørgensen og Mikkel Engleby

Lørdag den 15. november åbnede Tivoli
dørene for endnu en omgang Jul i Tivoli og
i år er det med den gode gamle julemand
tilbage.
Alle forlystelser og boder er åbne og spisestederne har også pyntet op og holder
åbent.
Men en at havens ældste ikoner, nemlig
Tivoli-Garden er også at finde i Jul i Tivoli.
Tivoli-Gardens Tambourkorps og Fanevagt
går parade gennem haven frem til den 20.
dec på onsdage kl.17:30 og lørdage kl.13,
men også Tivoli-Gardens Musikkorps er
med dog ikke hele korpset (49 drenge).
Hver lørdag og søndag underholder et lille
nisseband rundt om i haven, dette sker mellem kl. 13:30-15:00.
Tivoli-Garden der fyldte 170 år i år (se sidste Tambourblad) har været med i alle de år
der har været Jul i Tivoli og med det betyder
det at drengene allerede i begyndelsen af
oktober er startet med at øve julenumrene
så det kan jo godt være at naboer til drengene rundt omkring har mærket julen komme
lidt tidligere end for andre.
Tivoli er pyntet op til jul og det er et besøg
værd efter at mørket har sænket sig over
København.
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Af: Lone Marcussen

På rundvisning i Stærekassen med Eric Enstrøm
Efter en velbesøgt generalforsamling på
kasernen i Musikkorpsets gamle øvelokale,
var vi rigtig mange, der havde taget imod
tilbuddet om at få en rundvisning i Stærekassen. Med ryggen mod Kgs. Nytorv, beundrede vi Stærekassens flotte 9 x 9 m bronzerelieffer af
Stærekassen, fredet i 1995, der oprindelig
er tegnet af arkitekten, Holger Jacobsen,
1876-1959, til Radiofonien, har haft en
noget omtumlet og meget omdiskuteret tilværelse, inden den nu er blevet overladt til
”Den kongelige Livgardes Musikkorps” som
øvelokaler mm.
”Stærekassen”, der efterfølgende kom til at
huse Det Kgl. Teaters ”Nye scene”, fik det
noget mærkelige navn fra det oprindeligt
planlagte store, runde vindue øverst på facaden, hvor reliefferne nu er. På bagsiden
ses Mozart, Eros og Shakespeare.

Sigurd Swane og Olaf Rude. I teatersalen,
under det helt fantastiske muslingeloft, fik
vi nogle dejlige smagsprøver på rummets
akustisk demonstreret af 5 af Musikkorpsets blæsere, imens vi sad på de fine, røde
og yderst behagelige stole. Selve sceneområdet – back stage – har fælles faciliteter
med ”Gamle scene”, så her i Stærekassen er
Kongelogen placeret til højre for scenen, så
de kongelige lokaler og indgangen er fælles
for de to scener.
Rundvisningen blev afsluttet i baren i foyeren, hvor musikerne skal have deres kommende pause- og frokostområde. Tak til Eric
Enstrøm for hans veloplagte og vidende introduktion til Venneforeningens kommende
”arbejdsområde”, der skal nok blive brug for
en hjælpende hånd eller to fremover.

På indersiden af buen, imellem de to teaterbygninger, ses nogle helt fantastiske glasmosaikker af Einar Nielsen, som foruden
en lille stærekasse, med en syngende stær,
bla. portrætterer H.C. Andersen, Johannes V.
Jensen, Carl Nielsen og Adam Oehlenschläger.
Bygningen var oprindelig konstrueret til
at rumme Radiofonien, så i foyeren mødes
man af et enormt stort relief i polykromt
marmor, der forestiller ”Radioguden”, som
springer ud fra væggen, udført af Jean Rene
Gaugain, som absolut ikke var nogen stor
fan af radioen, hvorfor guden også ser noget
grum ud på sine voldsomme radiobølger. I
lofterne over trapperne ses foruden de imponerende kassettelofter en række frescoer
udført af bla. Oluf Høst, Jens Søndergård,
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Af Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

Musikkorpsets nye øve- og koncertsal indviet ved koncert 13. november 2014.
Det blev en flot og festlig aften, da Musikkorpset kunne afholde sin første koncert i
den smukke sal i Stærekassen på Kgs. Nytorv. At rummet er velegnet til Musikkorpsets størrelse og lyd, kunne alle konstatere.
Musikken står klart og tydeligt i rummet i et
lydbillede, der er passende i styrken og behageligt i klangen. Det bliver en glimrende
akustik for orkestret at arbejde i. Og flot ser
det tilmed ud.

Regentparret overværede koncerten, hvor
også HKH Prinsesse Benedikte og grev Ingolf og grevinde Sussi mødte trofast op.
Chefen for Livgarden, oberst, kammerherre
Klavs Lawes, holdt festtalen for Livgardens
overtagelse af den kendte københavnerlokalitet. Vejen til Stærekassen har været lang
og op ad bakke, og mange har draget et lettelsens suk.
Programmet præsenterede Musikkorpsets
spændvidde i en række meget forskellige
værker af Carl Nielsen, Claude Debussy,
Niels W. Gade og Puccini. H.C. Lumbye
manglede heller ikke, og programmet sluttede med musik af George Gershwin og

Tambourkorpset spillede gæsterne ind i Stærekassen ved åbningskoncerten.
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Foto: Olav Vibild.

Fortsættes næste side:
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Percy Grainger. Til at opføre al denne musik havde orkestret allieret sig med dirigent Frans Rasmussen, kgl. operasanger
Anne Margrethe Dahl og Det Kgl. Operakor.
Aftenens konferencier var Regentparrets
tidligere ceremonimester, Christian EugenOlsen. I aftenens festlige anledning havde
Bering House of Flowers doneret smukke
blomsterarrangementer. Y’s Café og Cocktailbar på Nørrevoldgade gav drinks til alle i
pausen, en nyskabelse til lejligheden, cocktailen Garde Royal. Slagteren på Kultorvet
havde for gammelt venskabs skyld lavet delikate pindemadder. En herlig festaften.

Fra orkesterprøve i Stærekassen.

Foto: KKB.

Oberst Klavs Lawes holder festtalen
Foto: Olav Vibild.
i Stærekassen.
Vagtparadesæsonen 2014-15 & 2015-16
bliver anderledes, end vi er vant til. Taget
på Residenspalæet på Amalienborg skal
istandsættes, og bygningsarbejdet betyder,
at Dronningen opholder sig på Fredensborg Slot både denne og næste vinter. Arbejdet på Amalienborg gør, at der ikke kan
gennemføres kongevagter foreløbigt. Der
bliver dog ofte løjtnantsvagter om onsdagen i København og parade om torsdagen
i Fredensborg. Musikkorpsets vinterarbejde
åbner nye muligheder for koncertaktivitet
og en CDindspilning. Følg med på hjemmesiden www.dklm.dk for at se hvad, hvor og
hvornår.
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NYT fra bestyrelsen
Medlemmer, vi har mistet en del, ca
50 fordelt på årgang 11-12/13 og nogle
SeniorTambourer. På de medlemmer vi
havde telefonnr. og mailadresse, har jeg
forsøgt kontakt med, nogle numre og mails
var helt udgået, andre ønskede bare ikke,
at være medlem eller modtage mails fra os.
Jeg er helt med på, tiderne forandrer sig,
det at være “inde” i dag er langt fra det
nogle af os har været med til, en Tambour idag, der ikke har både nat og dag på
Gothersgade, som bor ude i byen, og hvor
vi havde “kuffen”, det er noget andet og
hvordan takler vi så det? Aktiv opsøgning
/ henvende sig til dem, så de føler sig velkomne og vil deltage i nogle af vores arrangementer.
På spilleniveau ligger vi jo langt tilbage
i kølvandet, så det er jo nok ikke lige der,
vi skal gøre os bemærket, men vi kan da
tage ved lære - Forslag er velkomne.
Tambourbladet. Vi har en plan om, at ændre udgivelsen til april / december måned,
så april er agitation for sommermånederne og december for foråret.
Har DU et forslag til en aktivitet, et besøg
- en udstilling osv - så bare kom an med:
sted, tid, tilmelding og pris, så vi kan få det
med i programmet, arrangementet er dit.
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Mail-adresser. Fremadrettet er det DIG,

der skal holde os a´jour med din post- og
mailadresse (se tilmelding her i bladet).
HVIS du ønsker, at deltage i en aktivitet, hvor
vi ønsker en forhåndstilkendegivelse om
at du evt vil deltage, vil det stå i aktiviteten,
så skal du aktivt sende en mail om dette.
Kun medlemmer, der har vist interesse vil
så få mail om aktiviteten, det vil fremgå
i invitationen, om du skal give en forhånds
melding om din deltagelse.

Kontingetbetaling, udsendes i

December måned. Seneste betaling er 31.
Januar . Vi ser gerne, at du tilmelder dig i
din bank, det er kun een gang, så er du
med rettidigt hver gang - gør det nu, når
den kommer (det hjælper vores kasserer).
Hvis du ønsker, at betale på anden måde så
husk dette:
Bank: Reg.: 2520 Konto-nr.: 0392-112-103
HUSK: medlems-nr. og navn.
Vigtigt: Dit medlemsnummer (er dit kundenr på Netsopkrævningen).
Hvis du vil SWIP’e er det til nr 6129 4993.
HUSK: Medlems-nr og navn.
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Aktiviteter i Tambourforeningen
HVAD ?
HVORNÅR ?
		HVOR ?
			&
HVOR MEGET ?
AKTIVITETER Foråret 2015
Spilledag i Horsens.
Lørdag d. 07.02.2015 kl. 10.00
Vi skal på besøg hos Preben Bosse.
• En kop kaffe med tilbehør . . .
• Rundvisning i Garder museum Vest.
• Lidt eller meget spilleri
(du skal selv have div. ting med).
• Frokost i “Kildevælden“
Forhåndstilmelding på Mail:
aktivitet@hotmail.dk
Husk navn og medlems-nr.

Generalforsamling
/ Spil / Frokost & Hygge.
Lørdag den 07.03.2015 kl 10.00
Livgardens Kaserne Gothersgade 100
Mødested: Garderstatuen.
Dagsorden iht. foreningens vedtægter.
Efter Generalforsamlingen lidt spil i
Musiklokalet.
Frokost i TB-messen.
Tilmelding på:
aktivitet@hotmail.dk

Dagen før: Årgangsparaden:
Lørdag den 02.05.2015
Mødetid kl 13/1400 LGK
( aktivitet afhængig af deltage antal )
Eftermiddags program:
lægges efter tilmelding.
Forhånds tilmelding på
aktivitet@hotmail.dk
frist 01.04.2015
- med hvad du tilmelder dig til .

Årgangsparade:
Søndag den 03.05.2015
Kl. 08 - 09 Morgenkaffe i Cafeteriet.
( selv betjening )
kl. 09.45 Antrædning til deltagelse
i Årgangsparaden.
kl. 10.00 Årgangsparade.
kl. 11.00 Tambourkorpsets Musikstue.
kl. 12.00 Frokost i TB-messen.
kl. 14.00 Oprydning - TAK for idag.
Adgangs kontrol - lørdag:
Navn / mail-adresse / medlemsnr.
/ fødselsdato / Bil-reg.nr.

Adgangs kontrol LGK.:
Navn/ mail-adresse / medlemsnr.
/ Fødselsdato / Bil reg.nr.
Tilmeldingsfrist: Fredag den 27.02.2015
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Lidt om
Den Gamle Mester
HANS FULLING: ( citat )
En af Janitsharens vigtigste opgaver er at lytte til hele orkestret og bruge sine effekter i harmoni med alle klange,
der spilles. Således kan man med renhed, følelse for musikken og sit hjerte tilføje orkesterklangen en musikalsk
skønhed, som opleves fuldt ud.
Alle pædagoger i musikkens tjeneste bør lære deres musikstuderende at lytte og musicere med hjertet - fra det
svageste pianissimo til det kraftigste fortissimo. Sådan kan
man lære at tjene og yde musikken med rytme og klang i
ren vellyd.

Fullings lilletromme
Janitsharen Hans Fulling (1912 – 2002).

Fullingtrommen har været Hans Fullings fars, og den skulle være fremstillet i Randers
omkring forrige århundredeskifte af en violinbygger.
Efter Hans Fullings død i 2002 blev den doneret til Nils Henkel fra Radio Underholdningsorkestret, da han var en af Fullings sidste elever.
Nils syntes dog, at trommen både boede og fik mere opmærksomhed i Slagtøjscentret hos
Peter Krag-Jacobsen. Og nu kan den ses her!
Der er i sagens natur kun fremstillet dette ene eksemplar.
Violin træ – 12 lugs – ca. 14” x 4½”.

At tjene og yde
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SEKUNDER
- de 5 er gået . . .

En fantastisk aften
– En fantastisk oplevelse
Tænk at få chancen – det gjorde vi! Hærens
400 års jubilæum.
Da vi skulle være sammen med sildesalaten, hele den kongelige familie og diverse
ministre, syntes Rytme Kurt, at vi skulle ankomme standsmæssig, så vi kom i limo til
Operaen, modtaget af Søværnets Tambourkorps (De havde taget sig sammen og øvet
sig).
Det var første gang jeg var i Operaen - imponerende.
Showet startede med Livgardens Tambourkorps, Der i dagens anledning spillede Flaminco – med en OK pæn danser af hunkøn!
Efter det, var det svært for de andre korps
at gøre sig gældende – men det lykkedes
trods alt for få af dem.

Hej Erik!
Siden jeg snart skal ud på de syv have i forbindelse med min 2.
søpraktik, og jeg dermed er væk hele vinteren, ønsker jeg at sende
en hilsen til alle gamle såvel som nuværende tambourer: Den må
gerne trykkes, hvis I finder den god nok!
Jeg ønsker Jer en skøn og hvid (hvis man er til det) jul og et fremragende nytår
Med Venlig Hilsen
Morten

Kære Tambourer!
Denne vinter er jeg på mit afsluttende praktikforløb. Siden det foregår til
havs fjernt fra Danmark, sender jeg
en hilsen her i bladet med ønsket om,
at I alle må få en ustyrlig glædelig jul
og et spændende, virksomt og fremgangsfyldt nytår!
De Bedste og Varmeste Hilsner
Morten B. Pedersen
GD/TB - Hold april-11

Aftenen sluttede med det største festfyrværkeri jeg nogen sinde har set, og jeg har
set mange . . . Aldrig, aldrig har jeg (vi) set
noget så utroligt smukt og fascinerende
med knald, brag og fantastisk lys.
Glæder min utroligt til 500 års jubilæet!
Jeres nyeste næstformand

René

EfterOpdragelse
SG. Thomas Duvander, er sendt til opdragelse på den jyske hede i plørre og plutte
omkring Varde, der skulle være langt til alt
på denne tid af året, ingen badepiger ved
Vesterhavet, ingen øl !!!
SSG er tilbage igen omkring 1 .marts 2015
- måske . . . !
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TAMBOURKORPS
INSTRUMENTER
• March-instrumenter
• Stortrommer
• Lyra
• Klokkespil
• Fløjter

Tilbehør og reservedele •
Bandolerer •

Tambourstave •
Stikker •
Køller •
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Information fra Tambourforeningen
Ta’•U

Egernsund, November 2014

Underligt, vi nærmer os vores julemåned
og det er næsten en slags forår ude, jeg har
set mælkebøtter med blomst i min nabos
græsplæne - det har jeg ikke set før på denne
tid af året, så det føles lidt underligt, at skulle
skrive glædelig jul, men kalenderen tager jo
ikke fejl, vi må og skal jo bare følge med.

d•Sid

er

Tak for året der snart er gået, det var noget af et mindre storm vejr,
jeg og foreningen måtte igennem, foreningens medlemmer har
stemt, hold 1 fik de fleste stemmer, det er jeg både stolt og glad
over opbakningen, ingen tvivl om det, heller ikke, at det forpligter,
den anden del der har stemt skal høres i hvad der rører sig i foreningens regi, så alle har lyst til, at være medlem her, om du bare
vil have Tambourbladet, til at læse i om hvad der sker i Tambourverdenen omkring os, eller du skulle have lyst til, at mødes med andre
seniorer til lidt, snak om de gamle dage, se de andres foto fra den
gang du var i trøjen og måske lige røre lidt ved et par stikker eller
fløjten?
Vi er velkomne til, at bruge Tambourkorpsets ny
lokaler, så kom og vær med, hvis du har lyst til det,
et par halve med sild er der vel også plads til.
Glædelig jul og godt nytår, tak for året der er gået.
Med Tambourhilsen
og på gensyn i 2015

Erik Ley.
Formand

Referat af ekstraordinær generalforsamling
i Tambourforeningen - Den Kongelige Livgarde

Lørdag den 11. oktober 2014 kl. 10.00
Livgardens Kaserne, Gothersgade 100, København K.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Valg af formand, næstformand, kasserer og bestyrelse jf. udsendte stemmeseddel
5. Valg af bestyrelsessuppleant
6. Valg af revisor
		
Johnny Frederiksen er på valg - Modtager genvalg
7. Valg af revisorsuppleant
		
Schack Kjerulff er på valg - Modtager genvalg
8. Eventuelt
Formand Erik M. Ley bød medlemmerne
velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og indledte denne med dagsordenens
punkt 1: Valg af dirigent.
Ad 1. Valg af dirigent
Schack Kjerulff blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til den
ekstraordinære generalforsamling ifølge
vedtægterne var varslet rettidigt. Men fristen
for indkaldelsen var overskredet, hvilket den
ekstraordinære generalforsamling tog til efterretning.
Dirigenten talte 13 tilstedeværende.
Ad 2. Valg af referent
Niels Justin Olander Larsen blev valgt som
referent.
Generalforsamlingen accepterede, at der blev
anvendt digital lydoptager.
Ad 3. Valg af stemmetællere
Den ekstraordinære generalforsamling nedsatte
et stemmeudvalg bestående af Ervin Vallebo,
Jesper Asmussen og Alex Bylander.
Medens stemmeudvalget arbejdede, gav
dirigenten ordet til Preben Bosse.
Preben Bosse manede til besindighed og sammenhold blandt foreningens medlemmer.
( - Læs hans indlæg på næste side. - Red. )
Ad 4. Valg af formand, næstformand, kasserer
og bestyrelse jf. udsendte stemmeseddel
Stemmeudvalget konstaterede herefter, at der
var 85 gyldige brevstemmer.
7 brevstemmer blev erklæret ugyldige, fordi
stemmeafgiverne ikke har betalt kontingent.
Som følge heraf er de ikke medlemmer af
foreningen.

1 medlem havde ikke modtaget indkaldelse til
den ekstraordinære generalforsamling.
Vedkommende havde derfor stemt via mail.
Denne stemme blev godkendt.
Dirigenten tilbød ordet til de to formandskandidater. Men de henviste begge til deres
valgoplæg, som fulgte med indkaldelsen til den
ekstraordinære generalforsamling. De havde
ikke yderligere at tilføje.
Dirigenten foretog afstemning blandt de to fremmødte medlemmer, som ikke havde brevstemt.
Dertil lagde dirigenten den stemme, som var
modtaget via maiI.
Herefter åbnede stemmeudvalget brevstemmerne, og stemmerne blev talt op.
Ved fintællingen viste det sig, at der var 86
brevstemmer.
Senere kunne det samlede resultat opgøres.
Liste 1
Kandidater: Formand Erik M. Ley, næstformand
Rene Wredstrøm, FEB 71, og kasserer Jesper
Søeberg
Modtog 55 stemmer.
Liste 2
Kandidater: Formand Thomas Bugge, næstformand Flemming K. Sørensen, JUL 71/1., og
kasserer Hans Ervin Vallebo.
Modtog 33 stemmer.
Der var en blank stemmeseddel.
Dirigenten kunne således konstatere, at den nye
bestyrelse består af formand Erik M. Ley, næstformand Rene Wredstrøm, og kasserer Jesper
Søeberg.
Ad 5. Valg afbestyrelsessuppleant
Jørgen Jeppesen blev valgt som bestyrelsessuppleant.
Fortsættes næste side:

Ad 6. Valg af revisor
Johnny Frederiksen, MAJ 77, blev valgt som
revisor.
Ad 7. Valg af revisorsuppleant
Schack Kjerulff blev valgt som revisorsuppleant.
Ad 8. Eventuelt
Dirigenten gav ordet til Thomas Buqqe.
»Jeg vil lykønske Ley med valget og så iøvrigt
håbe, Ley, at du vil tage til efterretning de
trakasserier, vi har haft med hensyn til overholdelse af beføjelserne i vedtægterne.«
»Jeg vil love dig, at jeg skal nok være et mere
aktivt menigt medlem fremover og komme med
forslag til behandling på bestyrelsesmøderne,
det være sig både med aktiviteter og andet.«
»Det kunne være, at man skulle gennemgå
vedtægterne for at bringe dem up to date.
Det vil jeg gerne være med til, jeg vil gerne
stille forslag, som I så kan tage stilling til og
viderebearbejde.«
»Jeg vil også love dig, at jeg nok skal prøve
at være aktiv med hensyn til stof til Tambourbladet. Så vil jeg på rette tid og sted prøve
at få en debat med bestyrelsen i gang om
Tambourbladets indhold og holdning.«
»Jeg vil i øvrigt opfordre andre menige
medlemmer til at være aktive, sådan at bestyrelsesarbejdet både bliver mere nuanceret,
men måske også lettet, fordi I ikke nødvendigvis skal finde på det hele selv.«
»Jeg bærer ikke nag på nogen måde. Hvis
ellers at vi nu kan finde frem til en fornyet
holdning i bestyrelsen, så har jeg opnået det,
jeg gerne ville med at stille op til valget. Som
sagt så har du min opbakning,« sagde Thomas
Bugge.

Dirigenten gav herefter ordet til Mikkel Kejser.
»Det er da skønt at være medlem af en forening, som er præget af kammeratskab og godt
sammenhold. Jeg synes, at nu har vi fået
rystet posen, og der er helt sikkert nogle ting,
som man kan kigge på. Det er jeg sikker på,
at man også kommer til. Jeg sætter pris på de
ting, der er blevet sagt. Jeg tror også, at vi alle
sammen vil få gavn af, at vi hjælper hinanden i
fremtiden.
Så må man på en ordentlig og respektfuld
måde sige, hvis man synes, at noget tager en
lidt forkert retning. Det glæder jeg mig meget
til,« sagde Mikkel Kejser.
Afslutningsvis gav dirigenten ordet til formanden.
Den generalforsamlingsvalgte bestyrelse kan i
følge vedtægterne udpege yderligere to bestyrelsesmedlemmer blandt de tjenstgørende i
Livgardens Tambourkorps.
Det har hidtil været OKS-1 Jesper Herzberg
og OKS Mikkel Kejser, der har beklædt disse
poster.
Formanden meddelte, at Mikkel Kejser forlader
Livgardens Tambourkorps og dermed sin
bestyrelsespost. På samme måde ønskede
Jesper Herzberg at overdrage sin bestyrelsespost til nye kræfter. Derfor supplerede Erik M.
Ley bestyrelsen med to nye medlemmer.
De valgte bestyrelsesmedlemmer er OKS Alex
Bylander og OKS Mikkel lngleby.
Deltagere

Erik Ley,
Preben Bosse,
Schack Kjerulff,
Jesper Asmussen,
Niels Justin Olander Larsen,
Hans Ervin Vallebo,
Thomas Bugge,
Jørgen Jeppesen,
Jesper Søeberg,
Mikkel Kejser,
Alex Bylander,
Mikkel lngleby,
Morten Bruun Pedersen,

MAR 57
SEP 68
MAJ 70
FEB 75
JAN 77
JAN 77
OKT 77
OKT 77
NOV 92
DEC 05
AUG 10
AUG 10
APR 11

Preben Bosse’s indlæg på
den ekstraordinære generalforsamling:

Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde.
Det der i øjeblikket er ved at ske, syntes jeg er ganske uværdigt for en forening som vores.
Én ting vi alle har til fælles er, at vi alle er tidligere Tambourer fra Den kongelige Livgarde. Vores forening, der nu har 50 år på bagen, startedes af nogle begejstrede mennesker, som havde været sammen
i forbindelse med tattooet på Rosenborg i 1964, heriblandt også vores nuværende formand Erik Ley.
Idéen var at holde kontakten til deres gamle regiment og ikke mindst til Livgardens Tambourkorps. Selv
samme tanke og holdning havde jeg, da jeg i 1969 meldte mig ind i foreningen.
Jeg havde også kun gode minder fra mit gamle regiment, og ikke mindst fra vores optræden i Edinburgh
og disse minder kunne bedst komme til udtryk sammen med ligesindede. Derfor var det helt naturligt,
at vi nu kunne mødes i Tambourforeningen.
Fortsættes næste side:

Fortsat fra forrige side
Der har været op og nedgangtider i denne forening, og jeg mindes bl.a. et tidspunkt, da jeg var i bestyrelsen, hvor vi havde vi svært ved at mønstre og fastholde vores medlemmer. Vi havde dengang tanker
om at nedlægge foreningen, men gudskelov holdt vi fast og med ét skete der en opblomstring igen.
Lignende sker i mange andre foreninger og når sådan noget sker, drejer det sig om at holde sammen.
Vi har på ingen måde brug for ævl, kævl og strid, det fortjener foreningen ikke. Vi skal forsøge at holde
tingene adskilt, og i dette tilfælde hjemmeværnet og Tambourforeningen.
Vi som bor i Jylland, har ikke lyst til at læse Tambourbladet og i dette kun læse om, hvad der sker og er
sket i hjemmeværnsregi og om eksersitskommandoer etc. Vi vil meget hellere høre om, hvad der sker i
vores gamle regiment og i Livgardens Tambourkorps især.
Selvfølgelig har begge foreninger deres berettigelse, men begynder man at blande disse to ting sammen går det galt, og det er også sket i vores tilfælde.
Efter at jeg selv var blevet hjemsendt, var jeg i 1970 med til at starte et tambourkorps med gamle tambourer fra Den Kgl. Livgarde, og dette var også dengang underlagt hjemmeværnet i Region 6. Dengang
kunne vi godt holde de to foreninger adskilt og alligevel leve i fordragelighed, så mon ikke dette også
kan lade sig gøre i dag?
Jeg har ligeledes i 1983 startet et tambourkorps underlagt Beredskabet med hjemsted i Horsens, og i
dette tambourkorps har der igennem de følgende 31 år været et hav af gamle tambourer som tidligere
har spillet i Livgardens Tambourkorps. Et er dog sikkert. Jeg har aldrig forsøgt at blande vore to foreninger sammen, og det er jo gået udmærket alligevel. Vi tæller i dag 60 medlemmer, også selvom vi ikke
ligefrem promoverer os i Tambourbladet.
Vores nuværende formand Erik Ley har og gør et formidabelt stykke arbejde for at holde vores forening
kørende.
Tænk på hvor mange ture Erik har taget fra Sønderjylland til Gothersgade for at hverve nye medlemmer,
for at servicere os gamle med pølser og solæg, og ikke mindst for at tale vores sag over for Livgardens
Stab.
Alt det har Erik gjort for at tjene og yde vores gamle regiment og vores forening i særdeleshed, så derfor
fortjener han ikke denne mudderkastning, som nu er i gang. Stop denne i mine øjne ”hetz” lad vores
forening bestå, som den tidligere har gjort med held, og lad os igen finde sammen som venner og opføre os som de voksne mennesker vi er. Det fortjener såvel foreningen som vores gamle regiment især.
København, den 11. oktober 2014
Preben Bosse
Seniortambour
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