21. februar 2016
Referat af præsidiemøde på Antvorskov Kaserne
den 10. februar 2016 kl. 13.00

Dagsorden for mødet:
1. Velkomst
2. Godkendelse af referat fra mødet den 17. november 2015
3. Fødselsdagshilsner – hvilket år starter vi med?
4. Principper for udmeldelse og kontingentrefusion, hvornår skal kontingentet være
betalt jf ”økonomi” i Ståbi.
5. Gardehusaren, redigering og møde i Bladudvalget, Bladaftale 2016
6. Regnskab og budget 2016
7. Dagsorden til Repræsentantskabsmøde
8. Præmier til HESK hjemsendelse
9. Punkter fra DSL formandsmøde
10. Eventuelt

Referat:
Referat:
Til stede var: Præsidenten I H Sørensen (IHS). Vicepræsidenten Hans Christian Nielsen (HC). Hovedkasserer
Ole B. Pedersen (OBP). Forretningsfører Freddy Rasmussen (FR). GHF København Jørgen Konge (JK)
GHF Frederikssund og omegn, Knud Fischer (KF). GHF Østsjælland, Ole Pedersen (OP). GHF Maribo Amt,
Henrik Schjelde (HS). GHF Møn og Sydsjælland, Per Mygind (PM). GHF Jylland, Tage Hansen (THJ). GHF
Sønderjylland, Carl Jürgen Bock (CB). GHF Frederiksborg Amt, Jan Van Deurs (JVD) GHF Fyn, Henning
Terndrup (HT)
Afbud fra Erik Jensen GHF Nordvestsjælland.
Ad 1: IHS bød velkommen.
Nytårskur: IHS og FR har begge været til Nytårskur hos Hendes Majestæt Dronningen. FR
hjembragte en nytårshilsen fra Hendes Majestæt og vores protektor, Hans Kongelige Højhed
Kronprins Frederik. FR havde haft en god og spændende oplevelse.
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Ad 2: Referatet fra den 17. november blev godkendt.
Ad 3. Der var enighed om at vi indfører en fællesrubrik med mærkedage. De enkelte foreninger beslutter
selv hvor de vil starte, det kunne f.eks være fra 20,30,40 osv.
Rubrikken skal indeholde, bynavn, navn, årgang og selvfølgelig hvor gammel Husaren bliver. IHS tager
kontakt til Silas vedrørende rubrikken. Det er muligt at vi også kommer til at spare noget spalteplads
ved indførelsen af rubrikken for mærkedage. (Redaktøren arbejder på sagen)
Ad 4: Der er ca. 400 der ikke har betalt kontingent for 2016! Listen er som følger;
København 28 stk.- Frederiksborg 23 stk. - Gammel Roskilde 7 stk. - Frederikssund 15 stk. - Næstved
13 stk. - Maribo 16 stk. - Fyn 28 stk. – Østjylland 3 stk.- Møn 7 stk.- Nordvestsjælland 7 stk. - Jylland
14 stk. - Antvorskov 239 stk.
Hertil kommer de medlemmer der ikke har betalt for 2014 og 2015.
OBP modtager stadig kontingentbetalinger fra medlemmer.
Det blev vedtaget at der skal sættes et betalingskort i ”Gardehusaren”. Denne gang skulle der være
en tekst i et let forståligt sprog, således at vi undgår misforståelser. OBP lovede at tage sig af
opgaven. Lokalforeningerne venter med at rykke deres medlemmer til OBP er færdig med sin del af
arbejdet. KF havde en række konkrete spørgsmål om kontingentregistreringen. KF og OBP blev
opfordret til at tage en drøftelse om disse specifikke emner i pausen.
Det blev besluttet, at der ikke er refusion af kontingent i forbindelse med udmeldelse.
Ad 5: Gardehusaren, redigering og møde i Bladudvalget, Bladaftale for 2016.
Der er indgået en bladaftale mellem Sjællandske Medier, Danske Gardehusarforeninger, Sjællandske
Livregiments Soldaterforening og Gardehusarregimentet. Aftalen blev fordelt.
IHS opfordrede lokalforeningerne til at undgå unødvendigt brug af plads i ”Gardehusaren” til
information, som lige så godt kan stå på respektive hjemmesider.
KF spurgte om ”Gardehusaren” er et tjenestestedsblad. IHS svarede at ”Gardehusaren” er et
foreningsblad OG et tjenestestedsblad. Regimentet er meget glade for denne velvilje.
JK foreslog, at vi skrev nogle artikler om vores medlemmer og deres tid ved regimentet. Ideen blev
godt modtaget og alle blev opfordret til at skrive løs. Soldaterhistorier har det med at blive bedre
med årene.
Ad 6: Regnskab og budget 2016. Se det udleverede regnskab fra OBP.
Der blev drøftet en eventuel kontingent forhøjelse (fra 2017) til fremlæggelse på det kommende
Repræsentantskabsmøde. Forhøjelsen skal være på kr. 50, heraf skal kr. 10 gå til lokalforeningerne.
Ad 7: Dagsorden til Repræsentantskabsmødet 2016. Dagsordenen er foreløbig standard dagsorden. Som
revisor foreslår Præsidiet Erik Jensen og Per Mygind; og som repræsentanter i DSL: Carl Jürgen Bock,
Henning Terndrup og Jan van Deurs.
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Ad 8: Præmier til HESK hjemsendelse. Vi er ved at løbe tør for minisabler, derfor foreslog IHS, at få
fremstillet et ”hundetegn” i sølv med DGHF eller vores logo graveret på som erstatningsgave. IHS vil
arbejde videre med ideen.
Ad 9: Punkter fra DSL formandsmøde. HT var til DSL formandsmøde i Aarhus. Det vil blive for omfattende
at fremlægge mødets forløb i dette referat, men det var efter HTs mening, et godt møde, hvor mangt
og meget var til debat. Her et kort resumé; general Jan Brun Andersen går af som Præsident for DSL,
han afløses af kammerherre, oberst Flemming Rytter. Vedrørende medaljen for international
tjeneste 1948 – 2009: Vær opmærksom på at alle, der har ret til at modtage medaljen også modtager
den. Hjælp de medlemmer, der af forskellige årsager ikke har fået ansøgt om medaljen. Det tager så
kort tid, og giver så meget glæde at blive anerkendt for sin indsats.
I alle DSL soldaterforeninger er det en kæmpe udfordring, at medlemmerne ikke betaler kontingent
til tiden, eller slet ikke betaler kontingent. Det problem kender vi alt for godt i Danske
Gardehusarforeninger.

Ad 10:
Under eventuelt fremlagde THJ fra GHF Jylland, det sørgelige budskab, at GHF Jylland måske blev
tvunget til at ændre status til en GARDEHUSARAFDELING – tilsvarende Gl. Roskilde. THJ har kæmpet
en hård kamp, for at finde en afløser. Ingen har indtil nu, ville påtage sig opgaven som formand.
Bestyrelsesmedlemmer er det også vanskeligt at skaffe. Held og lykke til THJ med hans arbejde for at
redde GHF Jylland.

JK foreslog et fælles arrangement, en gang om året, for de ”foreningsløse”. HC arbejder på et forslag.
KF spurgte om der ydes tilskud til deltagelse i Dybbøldagen i Sønderborg? Svaret var, at det gør der
ikke. Deltagelse står for lokalforeningernes egen regning.
Udenfor programmet aflagde Chefen for Gardehusarregimentet et lille orienterende besøg. Oberstens
afløser er på plads. Hendes Majestæt Dronningen havde resolveret, at oberstløjtnant Jens Ole RossenJørgensen udnævnes til oberst i Hæren den 1. september 2016, og beordres efter ansøgning fra samme
dato, som chef for Gardehusarregimentet. Rossen-Jørgensen startede som værnepligtig ved
Gardehusarregimentet i 1984, blev sergent, officer og delingsfører ved regimentet. Han har efterfølgende
haft en alsidig karriere med stillinger både nationalt og i forsvarsstaben, samt internationalt i både Belgien,
USA og senest i Frankrig, hvor han er Forsvarsattache ved ambassaden i Paris. Man kan sige, at en
Gardehusar vender tilbage til folden.
Regimentschefen kunne endvidere berette, at der lige nu ikke var de store internationale opgaver for
Husarerne, og at de sidste Husarer var på vej hjem fra Irak.
Der er afskedsparade i Slagelse for regimentschefen den 26. august 2016, og det tilstræbes at afholde
næste præsidiemøde i tilslutning til dette.
Ref.: IHS/HT
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