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Præsidiets beretning for året 2013/2014 
 

Danske Gardehusarforeningers mål. 
Præsidiet arbejder for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, der 
er tiltrækkende for Gardehusarregimentets soldater, og for alle som har været tjenestgørende med 
regimentetsmærket. Danske Gardehusarforeninger (DGHF) 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. 
Men vi vil også støtte regimentet ved at være synlige i den offentlige hyldest til soldaterne, og vi vil 
i takt med behovene erkendes arbejde for at tilvejebringe økonomiske midler, som kan kanaliseres 
ud til støtte for fysisk og psykisk sårede soldater fra internationale operationer. (Danske Bank 
reg.nr. 9543 kontonr. 10353122) 
Men vi vil også fastholde kernen i foreningslivet: At holde sammen og dele et fællesskab. Vi vil 
skabe rammer for et godt samvær for medlemmerne ude i foreningerne – og også mellem forenin-
gerne; gerne udmøntet i fælles arrangementer. 
 

Udviklingen i gardehusarforeningerne 
Igen i dette foreningsår har Præsidiet været optaget af, at foreningerne fik tilpasset deres love i 
overensstemmelse med den vedtagelse, der kom på Repræsentantskabsmødet i 2011. Det var et 
vigtigt skridt for alle medlemmer i foreningerne, at de fik muligheden for at fortsætte med at være 
en del af husarfællesskabet – også uden at være afhængig af om den lokale forening kunne orga-
nisere sig med en bestyrelse og varetage alle de trivielle pligter med foreningsarbejdet. Men det 
har også været et fokuspunkt at få de administrative procedurer til at fungere optimalt. De centrale 
funktioner som kontingentindbetalinger og medlemsregistreringer er en lettelse – når de fungerer.  
I Præsidiet er vi dog ikke i tvivl om at udviklingen er sat i gang i den rigtige retning for at skabe et 
moderne foreningsliv. 
 
Også i år har der været foreningsaktiviteter på flere plan. Livet på de sociale medier fortsætter og 
styrkes i nogle foreninger medens andre fastholder de mere traditionelle aktiviteter og kommunika-
tion. Alt sammen noteres positivt for at foreningerne kan udfolde sig efter flest mulige medlemmers 
behov og tilfredshed. 
 
Der ligger konstant to store udfordringer for os alle: Først og fremmest at sikre DGHF styrke igen-
nem en stabil medlemsrekruttering og dernæst at lave relevante tilbud af aktiviteter til medlemmer-
ne. Igen i år er alle kræfter sat ind på at rekruttere medlemmer til ”husarfællesskabet”, og derfra 
arbejde for at medlemmerne søger ud i foreningerne. Interessen for at være en del af husarfælles-
skabet og at kunne støtte veteranarbejdet er nøglen til at skabe interesse blandt nye medlemmer. 
Vi kan dog ikke konstatere medlemsfremgang i dette foreningsår. Men vi ser heller ikke en drama-
tisk nedgang. Snarere en justering som følge at de automatiserede medlemsregistreringer og ikke 
mindst PBS-tilmeldingerne, som er blevet ajourført. Vi ligger nu lige under 1700 medlemmer, og 
det er ca. 2% nedjustering i forhold til sidste års opgørelse. Det er stadig et særsyn i foreningslivet i 
Danmark; Vi kan være stolte af denne tilslutning. Det skal lige tilføjes, at Præsidenten fortsat invite-
res til at orientere om medlemskabet og vores arbejde for kommende hjemsendte husarer på Gar-
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dehusarkasernen. Det skete senest den 22 maj og gennemføres igen sidst i juli 2014 for personel-
let i Heskeskadronen.  
Ud over ganske små variationer kæmper foreningerne med at holde status quo på medlemstalle-
ne. Kan stagnationen ændres? Ja, naturligvis! Vi skal blot lige finde ud af hvordan! Mit bud på pro-
blemløsningen er, at foreningerne skal komme med flere tilbud om aktiviteter for alle typer af med-
lemmer! 

Støtte til regimentets veteraner. 
Danske Gardehusarforeninger har tidligt i forløbet med modtagelse af veteranerne fra de hårde 
missioner i Irak og Afghanistan været åbne og indstillet på at yde al mulig assistance til regimen-
tets personel. Det tilbud står fortsat ved magt. Men vi glæder os over, at veteranerne tilsyneladen-
de også finder løsninger på deres udfordringer i de nyetablerede tilbud, som samfundet stiller til 
rådighed 
Det skal i øvrigt anbefales at besøge Kastellet med mindesmærket for danske soldater i internatio-
nal tjeneste. Samtidig bør man besøge udstillingen i hovedvagten.  
 
 

Samarbejde med Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) 
Arbejdet med støtte til skadede soldater er også på dagsordenen i Danske Soldaterforeningers 
Landsråd. Dette samarbejde er fortsat igennem året, og det er Præsidiets holdning, at Danske 
Gardehusarforenings medvirken i arbejdet bør fortsættes. 
DSL har været meget aktiv igennem Forsvar og Sikkerhed i forhold til dialogen mellem politikere 
og soldaterforeningerne om den nye lov om Forsvaret og Forsvarets organisation. Hvad bekymrer i 
den sammenhæng? At Forsvaret får tilstrækkelige ressourcer og muligheder for at prioritere jævn-
før de militærfaglige vurderinger. DGHF vurderer, at man kun derved kan bibeholde en tilstrække-
lig sammenhængskraft og have mulighed for at virke i helheder, som er tilstrækkelig troværdige – 
både for ”ven og fjende”.  
Danske Gardehusarforeninger har været repræsenteret med sine valgte delegerede i DSL møder i 
årets løb. 

Bladet ”Gardehusaren.” 
Bladet fik ny redaktør ved Silas Mortensen sidste år. Redaktøren er uddannet journalist og har 
aftjent sin værnepligt ved Gardehusarregimentet. Vi glæder os over en række fine blade med den 
nye redaktør ved roret.  
Vores bladudgivelse har været udfordret af, at Forsvaret har besluttet ikke at ville støtte bladudgi-
velser ved Forsvarets tjenestesteder efter den 1. juli 2013. Det har medført hektisk aktivitet i vores 
Forretningsudvalg, og det er lykkedes at finde en ny struktur for arbejdet med bladet, samt en ny 
bladdistributør. Derved overtager DGHF alle forpligtelser på bladet og udgiver det alene. Vi har 
tilbudt regimentet at kunne anvende bladet som hidtil, idet der ikke er tvivl om, at foreningerne og 
det levende regiment er to sider af samme mønt, som ikke kan undværes. Redaktøren og Webma-
ster vil fortsat sætte bladet. 
Bladet udkommer kvartalsvis, og vi kan gennemføre alt dette og påtage os regimentets andel af 
bladudgivelsen uden at hæve kontingenterne for medlemmerne. Bladet kommer også i fremtiden 
med posten! Bladet bliver fremover på 24 sider, og i de tilfælde, hvor redaktøren mangler plads, vil 
artiklerne blive redigeret således at de fortsættes på på vores hjemmeside, hvis pladsen i spalterne 
er kneben. 
Opmærksomheden skal henledes på, at det er blevet vanskeligere at leve op til kravene om dead-
lines mv., men vi holder løbende opmærksomhed på disse forhold. 
Man skal ikke overse at bladet har eksisteret siden 1919. Der har været mange op og nedture for 
vilkårene med bladudgivelse, men det har hele tiden været opfattelsen, at foreningerne og med-
lemmerne ikke kunne undvære en fast kilde til informationsudveksling. Det vil vi kæmpe hårdt for 
at videreføre fremover – især til gavn for vores ældre medlemmer. 
Imidlertid må de øgede omkostninger til tryk og forsendelser nøje overvåges, så disse udgifter hol-
des i balance med foreningernes indtægter. 
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Hjemmesiden 
Præsidiet noterer sig en nogenlunde konstant brug af hjemmesiden. Vi skal fortsat arbejde med 
dette såvel som moderniseringen af de traditionelle materialer til hvervning. Nøglen til at få tæt 
kontakt i de elektroniske medier ligger i koblingen til facebook. Det har vores webmaster også gjort 
– og med succes.  
 

Samarbejdet med Sjællandske Livregiments Soldaterforening, 4. Regi-
ment 
Det er ingen hemmelighed at medlemmerne af foreningen svinder ind, og at det hænger sammen 
med ringe muligheder for at rekruttere nye medlemmer. DGHF ser det som en vigtig opgave at 
støtte SJLR Soldaterforening, fordi den også er en brik i grundlaget for eksistensen af Gardehusar-
regimentet. Vi kan med Fællesvedtægten som grundlag tilbyde SJLR medlemmer samme vilkår for 
at kunne mødes på Gardehusarkasernen som alle andre tidligere soldater. Der koordineres tæt og 
problemfrit om opgaverne. Foreningerne var også samlet om deltagelsen i jubilarstævnet i sep-
tember 2013. Arrangementet var også velbesøgt af ”sjællændere”.  

GHR 400 års jubilæum 
Arbejdet med at forberede regimentets 400 års jubilæum skrider flot fremad. Regimentschefen har 
styret forberedelserne og en lang række af personer med relationer til regimentet og erhvervslivet 
har bidraget til at skabe rammer for mange aktiviteter, som skal finde sted i løbet af 2014. Også 
DGHF har sat sig på markeringen af begivenheder fra regimentets fanebånd. Præsidenten og GHF 
Syd- og Sønderjylland nedlagde således kranse i Kolding og på Taulov Kirkegård den 23. April 
2014. Senere i år vil vi også være med i højtideligholdelsen af slaget ved Sehested i 1813. SJLR 
Soldaterforening nedlagde en krans på Dybbøl den 18. april i år. Vores primære bidrag til festlig-
hederne kommer til Repræsentantskabsmødet i dag! Den 24. maj 2014 på Gardehusarkasernen i 
Slagelse. Vi havde inviteret DGHF protektor, HKH Kronprinsen, som beklagede ikke at kunne være 
tilstede.  

Præsidiemøder 
Der har været afholdt præsidiemøder på Antvorskov Kaserne den 13. september 2013 og 15. no-
vember 2013 samt i Herlufholm den 10. februar 2014. 

Repræsentantskabsmødet 
Repræsentantskabsmødet blev gennemført den 4. maj 2013 . GHF FYN havde stor ære af det 
veltilrettelagte og gennemførte mødearrangement. Også ledsagerarrangementet var værdsat.  
Præsidiet takker foreningen for indsatsen med mødets gennemførelse. 

Tak 
Jeg vil gerne takke Forretningsudvalget og især vores hovedkasserer, som udfører et stort og ofte 
utaknemmeligt arbejde med at få de administrative processer til at virke. Når det så virker med 
samkørte databaser og PBS er der ingen, som agter særligt på denne sag. Men når det pludseligt 
ikke virker, så falder der hurtigt ”knubbede ord”. Redaktøren, Forretningsføreren og Webmaster 
takkes også for deres store arbejde og støtte til Præsidenten. Tak til alle dem som støtter vores 
arbejde. 
Sidst men ikke mindst en tak til formændene for jeres loyale og konstruktive samarbejde i Præsidi-
et og til bestyrelsesmedlemmerne i gardehusarforeningerne for deres store arbejde til bedste for 
medlemmerne i Danske Gardehusarforeninger.  
 
P.P.v. 
Præsidenten 
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Efterskrift: 
Som Præsident tillader jeg mig at udarbejde og vedhæfte et efterskrift. 
 
Jeg føler et stort ansvar for at puste til ilden i foreningslivet i DGHF. Hensigten er naturligvis ikke at 
brænde hytten ned, men at skabe opmærksomhed og måske initiere nye initiativer. Vi har ofte talt 
om medlemstallene på vores præsidiemøder, og jeg har flere gange spurgt til, hvilke tanker der 
rører sig i foreningerne i den anledning. For der mangler jo ikke bemærkninger om, at der burde 
skabes en fordeling af nye medlemmer fra fællesforeningen til de enkelte GHF. Formålet er natur-
ligvis til at få øje på. Men jeg har aldrig troet på, at det alene vil løse problemerne med at fastholde 
medlemstallene i foreningerne. Tværtimod er jeg overbevidst om, at det ikke vil fungere for de nye 
medlemmer. 
Der er kun én udvej for at gå ind i kampen om medlemmerne, og det er at skabe spændende akti-
viteter og reklamere for dem. Og det skal være aktiviteter, som tiltaler unge mellem 20 og 30 år! 
Hvis vi ser os omkring i samfundet, skal der være tilbud, som forlods rammer interessesfæren for 
de grupper af mennesker, vi ønsker at fastholde eller opnå som nye medlemmer. Jamen vi kan da 
ikke deltage i sådan noget! Nej, men derfor kan foreningerne godt medvirke ved at vise sig ved 
disse begivenheder eller formidle deltagelsen heri og gøre det til en skovtur og tiltrække de unge 
medlemmers interesse og medvirken for sagen.  
En meget stor interesseudfoldelse sker i en anden af GHRs foreninger: Veteran-  Panser- og Køre-
tøjsforeningen. Var der måske flere gamle husarer, som syntes det kunne være sjovt og spæn-
dende at være med i disse aktiviteter? Svaret kunne være næhhh… vi overkommer ikke at med-
lemmer af flere foreninger! Ville det tiltrække foreningsopmærksomhed, hvis vi fik ”portaler” mellem 
vores foreninger? Kunne man forestille sig, at medlemskab i den ene forening også gav adgang til 
at deltage i aktiviteter i den anden forening inden for regimentets rammer? Jeg kunne godt se dis-
se sammenhænge i praksis. Hvad ville VPK-medlemmer få ud af dette? Ja det kunne jo være, at 
flere af dem gerne ville være sammen med husarer fra eksempelvis GHK København for at se 
Afghanistan udstillingen i Tøjhusmuseet. Det kunne også være, at man derved kunne udvikle vo-
res regimentsblad og trække mere nyt stof ind i bladet; måske gøre det større, og derved gøre det 
mere interessant for flere? Der ville så også blive flere om at bidrage til de fælles udgifter, som ikke 
bliver mindre fremover. 
Kunne man introducere en ”aktivitetspulje” på Facebook, som alle foreninger ved regimentet leve-
rer input til, som så gav mulighed for at en ny aktivitet automatisk blev sendt til potentielle deltage-
re på en mail, som man kunne tilmelde sig på? Uanset hvor man kom fra. 
 
Uanset hvad man frygter for fremtiden, så tror jeg, at vi skal tænke i nye rammer, for at bevare det 
vi holder af. Jeg håber dette vil skabe eftertanke og diskussion. 
 
 


