Fruerlund 22
2850 Nærum
ibheso@gmail.com
Tlf.: 61300536

Nærum, den 7. Marts 2012

Referat af præsidiemøde den 14. februar 2012
Tilstede var: I.H. Sørensen, præsident (IH); Hans Christian Nielsen, vicepræsident (HC); Ole B Petersen, kasserer (OP), Freddy Rasmussen, Sekretariatet (FR), Keld Aggelund, GHF København, Erik Jensen, GHF Nordvestsjælland (EJ), Carl Jürgen Bock, GHF Sønderjylland (CB), Per Mygind, GHF Møn &
Sydsjælland (PM), Tage Hansen, GHF Jylland (TH), Bjarne Jensen, GHF Frederiksborg (BJ), Lasse Dahl,
GHF Østsjælland (LD); John W. hansen, GHF Frederikssund og Omegn (JH); John Brauer, GHF Fyn;
Poul Rørholdt, GHF Maribo Amt.
Afbud fra: Johannes Christoffersen, GHF Næstved og Omegn
1.
Velkomst af Præsidenten (IH), som derefter kort refererede sin deltagelse i forskellige møder. Den 8.
december 2011 deltog IH i Forsvarschefens Veteranforums møde i Veterancentret i Ringsted; den
25. januar 2012 i Soldaterlegatets Seminar om Veteraner. Der blev her givet orienteringer af bl.a. to
kommuners sagsbehandlere, som var udpeget som kontaktpersoner for veteraner. IH fandt anledning til at efterlyse en behovsopgørelse fra veteranernes side, så frivillige organisationer ikke kom til
at bruge ressourcer på arbejde og penge til aktiviteter, som veteranerne faktisk ikke ønskede. DGHF
har indtil videre neddroslet sit engagement for veterankurser indtil der kan konstateres en reel ”efterspørgsel”.
Hovedkassereren, Ole B. Petersen og IH var i gaveaudiens hos Hendes Majestæt Dronningen den 13.
januar 2012 og overbragte DGHF´s gave (5000,- kr.), som forlods var aftalt donneret til Soldaterlegatet. Dertil medbragte de en miniature sølv ryttersabel, som Dronningen syntes var meget fin som
brevåbner.
Den 24. januar 2012 deltog IH i GHR´s projektgruppemøde om tilrettelæggelse af regimentets 400
års jubilæum. Der kunne konstateres god fremdrift især i fundraisinggruppen.
2.
Ingen bemærkninger til referatet fra 17. november. Godkendt.
3.
DGHF deltager i ISAF12 afviklingsprogram under et AMU kursus i Odense den 29. marts 2012.
Præsidiet foreslår, at DGHF donerer indtil kr. 10.000 af de afsatte midler til veteran-støtte-formål til
ISAF12, som er på kursus som en del af ”afviklingsperioden efter udsendelse i mission”. Pengene vil
blive brugt til en kompagniaften, som Præsidenten vil deltage i sammen med rep. GHF Fyn. Der sø-
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ges andre sponsorer også til arrangementet. Præsidenten deltager med et ”hverveforedrag” til medlemskab af DGHF. Forslaget blev godkendt.
DGHF er blevet anmodet om at donere kr. 2000 til et veteranarrangement i Lalandia afholdt af Veteranhjem KBH. Arrangementet er inkl. pårørende og børn. Arrangementet blev godkendt.
4. Kommentarer fra GHF vedr. implementeringen af nye vedtægter
GHF KBH
- vil forberede foreningen de relevante muligheder for at tilpasse foreningens regelsæt til de nye
rammer.
DGF Sydjylland.
- Vil gerne have forankring i sit arbejde i en konstitueret bestyrelse.
- tilrettet valgperioder for bestyrelsesmedlemmer 3 år, repræsentanter vælges på generalforsamling.
GHF Nordvestsjælland
- min. 3-5 medlemmer i bestyrelsen
- hjemsted skal altid være formandens adresse. For bl.a. nemmere at kunne leje lokaler til møder.
- ønsker en decentral økonomistyring. Tildeling af midler fra hovedkassereren til foreningen rettes i
oplægget til 01 APR. Godkendt.
- alle foreningsmedlemmer skal oplyse e-mail adresse. Godkendt.
GHF Maribo Amt
- har reduceret bestyrelsen til 7 medlemmer.
GHF Østsjælland
- Ingen bemærkninger.
GHF Fredensborg
- ønskede decentral økonomistyring.
GHF Fyn
- tager det op på næste generalforsamling
GHF Næstved (Freddy)
- tager det op på næste generalforsamling.
GHF Møn
- tager det op på næste generalforsamling.
GHF Frederikssund John
- skal lave kontingentstigning.
- bestyrelsen bliver formentlig reduceret i medlemmer.
Kasserer Ole.
01 APR 2013 opkræves fælleskontingentet på 240 kr. årligt.
5.
Næste Repræsentskabsmøde afholdes af GHF KBH
- efter samme principper som tidligere afholdt.
- IH vil fordele oplæg til Præsidiets beretning i begyndelsen af april.
6. Repræsentantskabsmøderne afholdes fremover med følgende ansvarsfordeling:
2013: GHF Fyn
2014: DGHF i Antvorskov (som arrangement i forbindelse med 400 års jubilæet)
2015: GHF Sydjylland
2016: GHF Frederikssund
2017: GHF Østsjælland
2018: GHF Frederiksborg
2019: GHF Næstved
2020: GHF Maribo
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2021: GHF Møn
2022: GHF Jylland
2023: GHF NV Sjælland
7. NIL
8.
Sekretariatet: (Freddy) 1630 medlemmer d.d. i DGHF
Økonomi.
Hovedkassereren mangler p.t. opgørelse fra de to nedlagte foreninger Gl. Roskilde og Antvorskov.
Regnskabet 2011. Godkendt.
Budget for 2012. Godkendt.
Prognosen 2013. Godkendt. Indkøb af tegn bånd og nåle stiger i 2013.
Behovsopgørelse til Kasseren fra foreningerne for de næste 5 år.
Behovet for 10 års tegn til de foreningsløse medlemmer opgøres af Freddy og Vicepræsidenten. 10
års tegnene gives ved Jubilarstævnet 2012
9. Fra Bladudvalgsmøde: Regnskabet for bladet samt budgettet for kommende år blev godkendt. Ny
mailadresse til ny redaktør er: mikael@klynder.dk. tlf. 4138 5213 (billeder m.m.)
Opmærksomheden skal henledes på, at det fortsat er ”foreningsredaktøren” som redigerer foreningernes bidrag til bladet
10. Evt. Ingen kommentarer
11. Kommende møder: Den 14. september 2012, aftenen før jubilarstævnet.
Ref.: DNN/IHS

Der var ikke bemærkninger under ”Eventuelt”.
IH takkede for et godt møde.
Ref.: FR og IH

