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

22. oktober 2012
Referat af præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne
fredag den 14. september 2012 kl. 18.00.

Dagsorden for mødet:
1. Præsidentens velkomst og ”dagens medlemstal”
2. Bemærkninger til referatet af mødet 14. februar 2012
3. Jubilarstævnet 2012
4. Hovedkassereren har ordet! Forbrug 2012; Budget 2012 og -13
5. Anmodning om økonomisk støtte fra Kamppausekompagniet
6. Gardehusaren – ændrede deadlines
7. Forslag jf. bilag fra GHF Næstved og Omegn
8. Status for foreningernes love – kontingenttilpasninger (Alle på skift!)
9. Kommende møder – Repræsentantskabsmøde i 2013
10. . Eventuelt.

Referat:
Til stede var: Alle minus sekretæren (Ditte) og Formand GHF Lolland (Poul).
Referatet af mødet 14. februar 2012 blev godkendt uden bemærkninger.
Præsidenten bød velkommen. Refererede væsentlige begivenheder siden seneste møde.
Kommenterede dagens medlemstal. Konstaterer fortsat stigende tal.
Hovedkassereren omtalte tilmeldingen til frokosten. 78 betalende plus løsgængere. Noget mindre
tilslutning end sædvane, men der måtte forventes et ”dørsalg af billetter” også, som ville bringe tallet
højere op. Der var ingen tvivl om, at problemerne med udgivelsen af Gardehusaren var medvirkende
til en svag annoncering af arrangementet. Længere drøftelse af koncepten for jubilarstævne/frokost.
Ole foreslog at åbne for deltagelse med pårørende? Johannes manede til besindighed og syntes ikke
umiddelbart, at det er nogen god ide. Erik foreslog at afvente næste års aktiviteter, før vi besluttede
nye måder.
Vi vil styrke markedsføringen. Evt. kunne der oprettes en projektgruppe fra to foreninger, som kunne
forestå PR-virksomheden. Det tages op igen næste år.
Modtaget ca. 23.000,- fra tipsmidlerne til trykning af bladet. Vi glædede os over, at grundlaget for
bladfremstillingen var kommet i en ramme, som muliggjorde dette.
Indkøb af medaljer? Behov i 2013? Alle bedes sendt til Hovedkassereren.
Præsidenten redegjorde for situationen om Gardehusaren. Det havde været et ganske turbulent forløb at få en ny mand ind i redaktørfunktionen, men den tiltrådte havde en baggrund som journalist og
var husar. Men han var ikke tilknyttet Slagelseområdet længere. Præsidenten var – som bladchef
også – sikker på, at det nok skulle blive muligt at få en stabil proces omkring bladet udgivelse.
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GHF NÆ vil gerne have medlemmerne fra DGHF overført til lokalforeningen. Der udspandt sig en
kort diskussion omkring grundlaget for den nuværende konstruktion af foreningslivet. Præsidenten
gentog sin erfaring fra hvervningen af nye medlemmer, og der er ikke noget der tyder på at unge
medlemmer tiltrækkes af lokalforeningerne. Det kunne der tages fat på at forsøge; bl.a. ved at lave
og markedsføre arrangementer, som de unge gerne vil deltage i. Brug forenings-hjemmesiden under
DGHF!!! Vil have formændene med til hvervemøderne. Præsidenten hilste enhver, som gerne ville
bidrage til informationen under møderne med de unge velkommen, men man skulle være klar over,
at som foreningerne præsenterer sig nu, så er det vanskeligt at se de unge komme nærmere på foreningslivet. Præsidenten understregede, at traditionekle pligter i en forening nok var noget nær det
sidste unge søgte efter. De er langt mere mobile og uafhængige end foreningslivet lægger op til.
John fandt ikke drøftelsen nødvendig fordi den var hele grundlaget for vedtægtsændringen i DGHF
sidste år.
Guldmanchetknapper til Bedste Husar kunne overtages af DGHF. Præsidenten var åben for ideen og
ville drøfte behovene med regomentschefen. Der var generel enighed om arrangementet.
29. august højtideligheden i Næstved blev kort nævnt.
Status i foreningernes lovændringer i forhold til den nye fællesvedtægt:
GHF FYN nej
GHF MØN: OK
GHF NVS: OK
GHF SJ: OK
GHF ØS: OK
GHF FREDERIKSSUND: nej
GHF JYL: nej
GHF FRB: / kontingenttilpasninger volder kvaler. (nej)
GHF NÆ: OK
GHF KBH: nej
Repræsentantskabsmøde i 2013: 4. maj 2013.
Evt.:
Hjælp med en sekretæropgaver i DGHF. Præsidenten efterlyste støtte. GHF NÆ ville undersøge
mulighederne.
DVD køb i foreningerne: Meldes til Præsidenten om aftag af DVD til eget brug eller foreningsgaver.
Historiearbejdet: Der er stort behov for at foreningerne går i gang nu. Arbejdet skal være færdigt i
regimentets historiekommission i april 2013. ALLA typer af bidrag med foreningshistorie (også trykte
udgaver) sendes til Præsidenten snarest
Ref.
IHS

