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Præsidiets beretning for året 2010/2011 
 

Danske Gardehusarforeningers mål. 
Præsidiet vil arbejde for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, 
der er tiltrækkende for Gardehusarregimentets soldater. Danske Gardehusarforeninger skal være 
synlige og tiltrækkende for den moderne soldat, både soldaten der har bidraget med deltagelse i 
internationale operationer, og soldaten der har aftjent sin værnepligt i Hærens Basisuddannelse 
ved Uddannelsesbataljonen. 
Vi vil være synlige med et konstant tilbud om støtte til Gardehusarregimentet i de opgaver regi-
mentet løser i dagligdagen. Vi vil være synlige i den offentlige hyldest til soldaterne, og vi vil arbej-
de for at tilvejebringe økonomiske midler, som kan kanaliseres ud til støtte for fysisk og psykisk 
sårede soldater fra internationale operationer. 
Det var målene sidste år og det var uændret målene i det forgangne år. 
Vi traf en vigtig beslutning i 2009 om at justere fællesvedtægten, så vi kunne håndtere modtagel-
sen af donationer og kanalisere midlerne ud til rette vedkommende (Danske Bank reg.nr. 9543, 
kontonr. 10353122).  

Udviklingen i gardehusarforeningerne 
Igennem hele året har Præsidiet været optaget af to overliggende problemstillingen – ud over at 
lave relevante tilbud om aktiviteter til medlemmerne. 
Det første var et konstant faldende medlemstal. Der har igennem årene været en udvikling med ca. 
4% fald i det samlede medlemstallet i Danske Gardehusarforeninger. Et relativt lavpunktet var 
1463. Denne udvikling skete på trods af uændrede hvervetiltag blandt de hjemsendte rekrutter ved 
Gardehusarregimentet. Målsætningen var at  introducere de unge til foreningslivet, som igennem 
mange år havde været til stor glæde for de gamle medlemmer. Men budskaberne fængede ikke, 
så der kom nye medlemmer til. Præsidenten ændrede derfor budskabet til de unge, så der blev 
lagt større vægt på ”det overordnede fællesskab som husarer” samt Danske Gardehusarforenings 
virke til fordel for veteranerne, således som Repræsentantskabet havde lagt grunden i 2009. Det 
skabte øjeblikkeligt en fornyet interesse for medlemskab blandt de unge og tendensen kan aflæses 
i bilaget. 
Ud over ganske små variationer (enkelte) i foreningernes medlemstal måtte det konstateres, at 
heller ikke foreningerne kunne rekruttere lokalt i et sådant omfang, at det kunne vende den gene-
relle nedadgående udvikling. (I bilaget til denne årsberetning kan medlemstallene for de seneste 5 
år læses). 
Heller ikke et enkeltstående tiltag, som fremkom sidste år, om en hverveindsats under frokosten 
ved jubilarstævnet gav nogen nye medlemmer overhovedet! 

Præsidiets tiltag i problemløsningen 
På denne baggrund analyserede Præsidiet medlemskabet af en gardehusarforening. Og Præsidiet 
nedsatte en arbejdsgruppe blandt foreningsformændene, som skulle fremkomme med forslag til at 
gennemtvinge en ny udvikling. Følgende kriterier for medlemskab blev Præsidiet enige om som et 
arbejdsgrundlag: 

- Danske Gardehusarforeninger (fællesforeningen) vil være en aktiv støtteforening for 

Gardehusarregimentets veteraner. 

- Både unge og ældre husarer viser stor interesse for at være en del af det fællesskab, 

som aktivt støtter veteranerne. 

- Unge husarer føler tilknytningen til Antvorskov Kaserne og deres respektive hold. 

- Ældre husarer føler tilknytning til kammeratskabet fra værnepligtstiden og den lokale 

GHF. 

- Unge husarer er tøvende med at engagere sig i organisatorisk foreningsarbejde. 
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- Gardehusarforeningerne (GHF) oplever stigende vanskeligheder med at konstituere 

sig.  

- Medlemmerne værdsætter ”Gardehusaren”, som er den primære foreningskontakt for 

ældre husarer. 

- Unge husarer har ikke nogen udpræget lokaltilknytning og holder kontakt til interes-

segrupper via Internettet. 

- Præsidiet er enig om at tilrettelægge og styre foreningslivet fleksibelt for kunne til-

trække og fastholde såvel ældre som unge medlemmer. 

- De traditionelle organisatoriske rammer i en forening for varetagelse af kontingent- og 

medlemsadministrationen har mistet sin betydning i takt med automatiseringen af 

medlemsregistreringer, kontingentindbetalinger mv. 

- Der er flere GHF, som ikke har kunnet gennemføre ordinære generalforsamlinger på 

grund af for ringe tilslutning. 

- Adskillige GHF har traditionelle aktiviteter, som medlemmerne støtter og deltager i. 

- Der er markant forskel på unge og ældre medlemmers opfattelse af ”foreningsunifor-

mering” og anvendelse af hæderstegn. 

- Fællesforeningen har med Forretningsudvalget det organisatoriske grundlag for at 

kunne varetage en forenklet kontingent- og medlemsadministration. 

- Ældre husarer har igennem formandskaber og aktive tiltag bidraget markant til at 

skabe sammenhold i GHF. 

- Det er ikke i medlemmernes generelle interesse, at en GHF kan nedlægge sig selv og ef-

terlade medlemmer ”foreningsløse”. 

- De traditionsbærende elementer i foreningerne skal fastholdes af hensyn til medlem-

mernes foreningsidentitet. 

 

Præsidiet modtog et oplæg fra arbejdsgruppen i efteråret 2010, og det blev indgående drøftet. Det 

endte i et enigt Præsidiums oplæg til justeringer af grundlaget for medlemskab af Danske Gardehu-

sarforeninger. Dette forslag er fremlagt som forslag til beslutning ved dette Repræsentantskabsmøde 

og vil ikke blive yderligere omtalt nu. 

Støtte til sårede og faldne soldater. 
Der har ikke været uddelt julekurve til midlertidigt uarbejdsdygtige husarer i 2010, og vi glæder os 
med regimentet over, at der ikke har været tilfælde med hårdt sårede soldater i en længere perio-
de. Skulle der opstå fornyet behov vil Danske Gardehusarforeninger genoptage denne aktivitet.  
 

Arrangementer for hjemvendte soldater 
Som noget nyt arbejdede vi i efteråret 2009 med at rejse sponsorater til arrangementer for hjem-
vendte soldater og deres pårørende. Dette videreførte vi i 2010 for ISAF Hold 9, som blev inviteret 
til et heldagsbesøg i Brøndby Idrætsforening. Ud over en rundvisning i hele virksomheden, hvor 
man fik et godt indtryk af den professionelle sportsmands hverdag, var der arrangeret foredrag af 
politikommissær Per Larsen, som kunne berette om sit positive livssyn og virketrang trods alvorlige 
personlige udfordringer med sygdom; Medlem af Folketinget Niels Helweg Petersen, som berette-
de om de overvejelser der var ført i politisk regi for at vedtage en veteranpolitik. Dagen sluttede 
med stand-up-underholdning.  
Danske Gardehusarforeninger havde fået forskellige firmaer til at støtte ISAF Hold 9. Toms Choko-
ladefabrikker leverede slikposer til alle til en hel dags forbrug under besøget hos Brøndby IF, og   
Mikrobryggeriet ”De Fem Gårde” leverede øl til alle – inklusive medlemmerne i gardehusarforenin-
gerne ved jubilarstævnet i september 2010.  
Parken A/S bidrog igen i år med billetter til soldater og pårørende ved en SAS-liga-kamp.  – meget 
værdsat. 
  
Vi vil fortsætte med at forsøge at knytte bånd mellem sponsorer og hjemvendende hold fra Afgha-
nistan. Regimentets soldater forudser lige nu at skulle deltage i ISAF Hold 12 og 16. 
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Initiativ for veteraner i Vestsjælland 
Sidste år besluttede vi også at prøve at initiere et arbejde for især psykisk skadede husarer, og det 
skulle ske i et samarbejde med en institution, som kunne give rammer til arbejdet. Præsidenten og 
Skolelederen på Gerlev Idrætshøjskole havde drøftet mulighederne, og der var udtalt støtte hertil 
på repræsentantskabsmødet i 2009. 
Arbejdet blev iværksat efter princippet: ”Vi betaler for det, der er behov for og kun det. Og vi vil 
undgå at bruge penge på løbende driftsudgifter”! 
Den oprindelige ide var et kursustilbud til ”soldaterfamilier” eventuelt også med børn, hvor de skulle 
have mulighed for at bearbejde sine og de øvriges vanskeligheder i det daglige for at få struktur på 
arbejdsliv og familieliv igen. Resultatet skulle gerne blive et nyt netværk for familierne og en selv-
erkendelse, som konstruktivt kan bruges for at komme videre med tilværelsen. 
Skolen har rigtigt gode rammer til arbejdet, og dertil har den alle tænkelige tilbud for fysisk udfol-
delse for både voksne og børn, som kan give et spændende samvær. Budgettet for det første hold 
var omkring 50.000,- kr. Imidlertid viste der sig ikke tilstrækkelig interesse blandt de pårørende for 
at slippe hverdagen og tage på kursus, og derfor blev målsætningen justeret til alene at sætte fo-
kus på veteranerne, som gerne ville med i arbejdet. 
Præsidiet var positive for arbejdet og besluttede at stille økonomisk sikkerhed på ca. 13.000,- kr. 
for projektet. Da vi aldrig har modtaget én krone til arbejdet af de officielle kilder, som ellers støtter 
arbejdet for veteranerne, har Danske Gardehusarforeninger selv fundet de fornødne penge. Men 
det viste sig ved afslutningen af året 2010, at vi havde over 30.000,- i kassen efter at forskellige 
virksomheder og fonde havde doneret penge til arbejdet. Det økonomiske grundlag for at viderefø-
re og konsolidere arbejdet i 2011 er skabt i et samarbejde med De Blå Baretter.  
 

Initiativet  
Der blev gennemført et kursus i den første uge af december 2010 for 10 veteraner. Det blev en 
stor succes, som man vil kunne læse om på Danske Gardehusarforeningers hjemmeside. Kurset 
er dyrt at gennemføre, fordi der er et relativt overforbrug af instruktørtimer, som dels har en idræts-
lig baggrund, dels har en militær erfaring som veteraner. Idrætslærerne aflønnes normalt, medens 
de militære instruktører udfører ”frivilligt arbejde”. De to militære teamledere modtager dog et min-
dre vederlag, som anerkendelse for deres store indsats. 

 
Samarbejde med Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) 
Arbejdet med støtte til skadede soldater er også på dagsordenen i Danske Soldaterforeningers 
Landsråd. Der arbejdes med forskellige modeller til støtte. Der arbejdes fortsat på at etablere be-
mandede ”veteranhjem”. DSL er også med i Forsvarschefens nyetablerede ”Veteranforum”, som er 
et informationsudvekslingsforum for aktive foreninger. Danske Gardehusarforeninger fik med stor 
velvilje fra præsidenten for DSL en plads ved bordet i dette arbejde, og det har været medvirkende 
til at udvikle det netværk, som er forudsætningen for vores arbejde for veteranerne. 
 
Under landsrådsmødet medvirkede GHF til at anerkende optagelsen af en ny organisation i DSL. 
Det var ”Danske Krigsveteraner og Pårørende”, som i 2009 opfyldte kriterierne for indtræden i 
samarbejdet i DSL. Imidlertid har foreningen igen annulleret sin medvirken i arbejdet DSL og har 
således forladt samarbejdet. 
 
Danske Gardehusarforeninger har været repræsenteret i DSL møder i årets løb med sine delege-
rede ved møderne i september i Fredericia og i februar i år i Aalborg. 
 

Bladet ”Gardehusaren.” 
Samarbejdet om bladet fungerer fortsat godt, og grundlaget for at videreføre bladet er på plads 
efter seneste bladudvalgsmøde i januar 2011. Der er gennemført den principielle ændring, at regi-
mentet og Danske Gardehusarforeninger har byttet forpligtelser i bladfremstillingen. Det er således 
regimentet, der står for bladforsendelsen, og det er foreningerne, som afholder udgifter til blad-
fremstillingen. Derved kan foreningerne søge om økonomisk støtte til bladet fra offentlige tilskuds-
givere. 
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Der udgives fortsat seks numre årligt og igen i år har der fra flere sider været udtrykt anerkendelse 
for det store arbejde fra redaktørernes side.  
Det er Præsidiets opfattelse, at ”det gamle blad” er en værdifuld faktor for rigtig mange husarer, og 
bestræbelser på at udgive en elektronisk version må ikke ske på bekostning af bladet. 
 

Hjemmesiden 
Præsidiet har i året fået moderniseret hjemmesiden og tiltag - for ad denne vej at få nye medlem-
mer - vurderes at være væsentlige forbedringer. Vi skal fortsat arbejde med dette såvel som mo-
derniseringen af de traditionelle materialer til hvervning. Der registreres nu i gennemsnit ca. 800 
”hits” pr. måned på hjemmesiden, hvilket er mere end en fordobling i forhold til samme tidspunkt 
sidste år. Der arbejdes videre på at skabe et flot og brugervenligt elektronisk blad, som bla. ud-
sendte husarer kan have glæde af på Internettet.  

 
Samarbejdet med Sjællandske Livregiments Soldaterforening, 4. Regi-
ment. 
Det gode samarbejde kører fortsat mellem foreningerne. Der koordineres tæt og problemfrit om 
opgaverne. Foreningerne var samlet om deltagelsen i jubilarstævnet den 18. september 2010. Ar-
rangementet var igen velbesøgt.  

Præsidiemøder. 
Der har været afholdt præsidiemøder på Antvorskov Kaserne den 17. september 2010, 17. no-
vember 2010 og 9. februar 2011. 

Repræsentantskabsmødet. 
Repræsentantskabsmødet blev gennemført søndag den 30. maj 2010 på Rindsholm Kro, ved Vi-
borg. Gardehusarforening Jylland havde stor ære af det veltilrettelagte og gennemførte mødear-
rangement. Også ledsagerturen til Viborg var værdsat.  Præsidiet takker foreningen for indsatsen. 

Tak 
Vi har i årets løb nedlagt to foreninger, som ikke kunne etablere sig med en bestyrelse. Det var 
Gardehusarforening Gl. Roskilde og Gardehusarforening Antvorskov. Vi har forsøgt at fastholde de 
knap 300 medlemmer fra disse to foreninger som medlemmer i Danske Gardehusarforeninger i 
forventning om at dette repræsentantskabsmøde vil acceptere grundlaget for deres fortsatte med-
lemskab. Vi har brug for alle medlemmer for at få gennemslagskraft til vores udadvendte arbejde – 
og det styrker også sammenholdet indadtil! Stor tak til de to formænd, Leif Lund og Michael Chri-
stiansen, for deres forståelse for hvorledes overdragelsen af medlemmerne fra foreningerne til 
Vicepræsidenten i Danske Gardehusarforeninger kunne ske. 
Jeg vil gerne takke Vicepræsidenten, Hovedkassereren, Redaktøren, Sekretæren og Forretnings-
føreren for deres store arbejde og støtte til Præsidenten. Tak til vores annoncører og sponsorer. 
Sidst men ikke mindst en tak til formænd og bestyrelsesmedlemmer i gardehusarforeningerne for 
deres store arbejde til bedste for medlemmerne i Danske Gardehusarforeninger.  


