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Referat af præsidiemøde på Antvorskov Kaserne
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Præsidentens velkomst
Bemærkninger til referat fra mødet den 13. september 2013 (på hjemmesiden)
Status AG gallamiddag
Økonomi
Gardehusaren og hjemmesiden
Evaluering af Jubilarstævne 2013
Eventuelt
Næste møde

Referat:
Til stede var 13 fremmødte, GHF Fyn var repræsenteret ved næstfm. Henning Terndrup.
Poul Roerholt, Carl Jürgen Bock, Hans Christian Nielsen og Ole Bent Petersen havde alle meldt afbud.
Ad 1

Præsidenten (IHS) bød velkommen. John Hansen og Peer Mygind modtog hver Præsidiets
gave i anledning af deres fødselsdage. IHS meddelte, at Regimentschefen (RC) havde udtrykt sin glæde over foreningernes medvirken ved formiddagens parade. RC var i øvrigt meget tilfreds med den nye flotte udgave af Gardehusaren. Det er forventningen at GHR fortsætter i næsten uændret form i det kommende forsvarsforlig, hvilket vi alle glædede os over.
Vi har haft en medlemsstigning, således at vi (nu) er 1760 medlemmer. Der er en jævn og
kontinuerlig stigning, og IHS tror på en rigtig god fremtid for foreningerne.

Ad 2: Referat af mødet den 13. september 2013 blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 3: Angående Repræsentantskabsmøde med efterfølgende gallamiddagen lørdag den 24. maj
2014 sigter vi fortsat på at få en flot fest med gode vine, lækker mad og levende musik. Festudvalgets medlemmer arbejder med de praktiske tilrettelæggelsesopgaver m.v. Der er bl.a.
fokus på at udarbejde et program som ikke stiller større krav til evt. omklædning mv. Der er
booket 22 dobbeltværelser på kasernen til en forholdsvis billig pris. Der forventes, at det endelige program foreligger til Præsidiemødet den 10. februar 2014.
Selve Repræsentskabsmøde afholdes på traditionel vis på dagen.
Arrangementet vil blive annonceret i vort blad med informationer om tilmelding, pris m.v.
Der er stort behov for foreningernes forventninger til hvor mange medlemmer med damer, der
kunne tænkes at deltage.
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Det forventes, at Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og Kronprinsessens medvirken vil tiltrække op mod det dobbelte antal deltagere forhold til et sædvanligt arrangement. Det vil
glæde alle husarer, hvis vor protektor vil vise os den store ære at deltage.
I øvrigt er alle ideer og initiativer meget velkomne. Alle forslag vil kunne give en inspiration.
Ad 4: IHS havde ikke modtaget materiale fra hovedkasserer Ole B. Petersen (OBP) og kunne derfor
ikke give en status.
Der er stadig et uløst praktisk spørgsmål vedrørende udgiftsfordeling på forsendelser mellem
Sjællandske Medier og bladet. Det arbejder OBP med.
Bladets regnskab er fortsat i positiv balance, og IHS håber, at der er tilfredshed omkring bladet efter lidt opsætningsproblemer i første udgave. Der var bred enighed om, at bladet præsenterer sig flot med fine fotos. Ros til redaktøren.
Angående central opkrævning er der bl.a. problemer med, at de enkelte foreninger ikke har et
fuldt og aktuelt overblik over medlemsantallet og evt. restancer. Principielt er det et mellemværende mellem OBP og det enkelte medlem. Spørgsmålet er, om OBP har givet et medlem
en orientering, om hvorvidt vedkommende fortsat er medlem og ikke har overskredet en acceptabel restanceperiode. IHS mente, at der i sagens natur, må være en vis såkaldt tolerencegrænse, som må indarbejdes på grundlag af en praktisk indkøring. Det skal bemærkes, at
det vil være af betydning for de enkelte lokalforeninger, at have kendskab til, hvem der kan
give møde på generalforsamlinger med dertil hørende stemmeret o. lign. Har lokalforeningerne ikke fået meddelelse angående et medlem, må vedkommende betragtes som stadig værende medlem.
LD efterlyste beløb, som skulle have været tilbagebetalt til lokalforeningerne fra OBP. Denne
procedure fungerer ikke optimalt. Nogle lokalforeninger kan tænkes, at nærme sig et likviditetsproblem. Erik Jensen (EJ) havde en lignende erfaring. Det var lidt frustrerende. IHS vil
snarest tage spørgsmålet op med OBP for at få en afklaring. (Det er efterfølgende oplyst af
OBP, at PBS har været en stadig kilde til utilfredsstillende vilkår for alle i det forgangne år. For
at få information om indbetalinger mv. var det pt. nødvendigt at indtaste hvert enkelt medlem.
Det forventes at blive bedre i begyndelsen af 2014.)
Ad 5

LD fandt, at det nye system, hvor de enkelte foreninger selv indsætter stof til bladet fungerer
godt. Man skal dog være meget opmærksom på deadlines, da det kunne give problemer. IHS
vil tale med webmasteren om dette.
Til den kommende hjemsendelse vil IHS igen møde for at tilbyde mulighederne for medlemskab af en lokal Gardehusarforening og fortælle om de kammeratlige oplevelser, som der
venter de hjemsendte gennem et medlemskab.
Freddy Rasmussen (FR) supplerer med at sige, at han ofte ringer til medlemmer for at foreslå
en nærmere lokalforening.
IHS pegede på, at der kan være store fordele ved at anvende Facebook for en forening, og
man kunne hurtigt opnå kontakt til en langt større (landsdækkende) personkreds.

Ad 6

Jan van Deurs (JvD) udtrykte sin glæde over, at Jubilarstævnet var et godt arrangement. Det
mente de øvrige mødedeltagere ligeledes.
IHS har skrevet sit bidrag til jubilæumsbogen (Regimentets historie). Det er planlagt, at historien skal omfatte regimenets medvirken i krig, som beskrevet med fanebåndene samt det nye
regiments historie. Bogen udgives i 400 året, og man kan reservere sig et eksemplar ved at
tilmelde sig som prænumerant og foretage en indbetaling til GHR. IHS opfordrede alle, der er
i besiddelse af relevante fotos, at sende dem til ham. Bogen vil give et helt unikt bidrag til
GHR´s historie og ikke mindst give en beskrivelse af de kampvilkår husarer har mødt i Irak og
i Afghanistan. Den vil med andre ord dække vigtige perioder i Danmarks nyere militærhistorie.
Prisen anslås til kun at blive omkring kr. 195 incl. Forsendelse for prænummeranter.

Ad 7: Sponsorer (firmaer og enkeltpersoner) er meget velkomne til at tegne sig til 400 års arrangementet. Herigennem vil sponsorerne kunne opnå en bred reklame foruden forskellige VIPinvitationer, heriblandt til horse show. Sponsorer opfordres til at henvende sig direkte til IHS
(præsidenten) på hans mail: ibheso@gmail.com .
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På Per Myginds (PM) spørgsmål om valg af et design på regimentsslips, kan det oplyses, at
der er to modeller.
Punktet Eventuelt afrundedes med en rundspørge: FR oplyste, at Kalby Riis kontoret har mistet sin telefonforbindelse. Mobiltelefondækningen indendørs derude er ikke mulig pga. bygningens konstruktion. Det samme gælder også på internettet, men FR er i gang med at undersøge forskellige løsningsmuligheder.
Ad 8: Næste møde aftaltes til mandag den 10. februar 2014 kl. 12:00 i Kalby Riis anlægget i Næstved.
Ref.:

Sekretær: JE/IHS

