Referat af bestyrelsesmøde mandag 13.januar 2014
Referent: Casper Kløve Jensen
Knud Fischer var fraværende.
1. Bestyrelsen gennemgik referatet fra bestyrelsesmødet d. 4.november 2013, og godkendte det.
2. Formanden orienterede bestyrelsen om, at foreningens 95-års fødselsdagsfest skal afholdes på
Færgelundes Motel & Kursuscenter fredag d. 21.februar 2014. programmet indeholder
velkomstdrink, middag, kaffe/te og kage til en kuvertpris på 260 kr. Formanden fortalte om
gæstelisten til festen. Major Per Thuesen ville finde ud af, om hans frue ville deltage i
fødselsdagsfesten. Præsidenten for Danske Gardehusarforeninger, Ib Sørensen havde sendt afbud
til festen, da han og fruen skulle til et andet arrangement den samme weekend. Vagn Hove med
frue havde tilmeldt sig til festen.
Formanden fortalte at han havde fået en skriftlig henvendelse fra formanden ved Gammel Roskilde
Amts Garderforening, Leif Fokking vedrørende deltagelse i 150 års dagen for Slaget ved Dybbøl i
1864. Arrangementet omfatter blandt andet mindegudstjeneste i Gl. Frue Kirke. På grund af at
selve mindedagen for Slaget ved Dybbøl falder på en Langfredag vil man forsøge at afholde
arrangementet Palmesøndag d. 13.april. Formanden forklarede at han og fanebæreren gerne ville
deltage, men at man fremover ville takke nej til lignende invitationer, da foreningen selv deltog i
Flagdagen og på befrielsesaftenen 4.maj med parade på molen i Frederikssund Havn.
3. Kasseren opgjorde foreningens økonomi. Den likvide beholdning er pr. 31.december 2013 på
14.279,34 kr. Det økonomiske resultat fra julebankospillet udviste et overskud, der endnu ikke er
opgjort.
4. Generalforsamlingen er planlagt til afholdelse den 20.marts 2014. Formanden orienterede
bestyrelsen om, at han ville meddele på dette års generalforsamling at han ville tage et år mere
som formand i foreningen og derefter træde tilbage på Generalforsamlingen i 2015. Bespisningen
på generalforsamlingen bliver smørrebrød. Kasseren ville indhente et tilbud hos Super Best i
Frederikssund på levering af smørrebrød til generalforsamlingen. I det store og hele forventes det,
at der kan serveres to halve stykker smørrebrød og en ostemad, eventuelt kombineret med en
sildemad til generalforsamlingen.
Forårsudflugten til Egholm slot blev drøftet. Der tages kontakt til museumsleder Ole Falck for at
forhøre på åbne datoer til rundvisning i museet i april, maj eller juni måned. Desuden blev
Stevnsfortet nævnt som en mulig efterårsudflugt. Bestyrelsen vedtog at lade Knud Fischer
undersøge muligheden for at arrangere en rundvisning for foreningen på Stevnsfortet til efteråret.
5. Kasseren var utilfreds med udgivelsen af årets første Gardehusaren var planlagt til april måned, da
mange af foreningerne havde generalforsamling allerede i marts måned, hvilket var et stort
problem. Han foreslog at Gardehusaren burde udkomme i februar, maj, august og december
måned.

Der blev forespurgt til årets kontingent for 2014, og kasseren oplyste at det var planlagt til at koste
240 kr.
Sekretæren oplyste at han ville tage sin bærbare pc med til generalforsamlingen for at skrive
referatet elektronisk. Formålet var, at referatet skulle være tilgængeligt på Danske
Gardehusarforeningers hjemmeside i lighed med referaterne fra Præsidiemøderne og det årlige
Repræsentantskabsmøde. Formanden bifaldt ideen og opfordrede til at referatet fra
bestyrelsesmøderne også blev skrevet og sendt elektronisk til bestyrelsesmedlemmerne, for at de
kunne gøre indsigelse til referatet inden for 8 dage. Dette vil betyde at bestyrelsesmøderne
fremover skal indledes med at underskrive referatet fra sidste bestyrelsesmøde og
generalforsamlingen og placere det i et ringbind.

