Danske Gardehusarforeningers Repræsentantskabsmøde
Søndag den 20. maj 2012, kl.1000 på Dragørfort
Referat:
Formanden for GHF København bød velkommen til Dragørfort.
1. Præsidenten bød velkommen til Danske Gardehusarforeningers repræsentantskabsmøde
2012.
2. Som dirigent blev Vicepræsident Hans C. Nielsen valgt og han kunne konstatere at
repræsentantskabsmødet var rettidigt indvarslet og lovligt indkaldt.
Dagsorden blev godkendt.
3. Stemmetællere blev sekretær Ditte Nonno-Nielsen og sekretariatsleder Freddy Rasmussen.
4. Præsidentens aflagde Præsidiets beretning for 2011/12, og beretningen blev vedtaget med
applaus. Det var især en meget positiv melding, at der fortsat var en markant
medlemsfremgang. Men præsidenten understregede samtidigt, at det også gav nye
udfordringer til foreningerne. Beretningen kan læses på Danske Gardehusarforeningers
hjemmeside.
5. Hovedkassereren fremlagde reviderede regnskaber:
- DGHF regnskab blev godkendt.
- ”Tak og Ære” blev godkendt.
- Kontoen for støtte til veteraner blev godkendt.
- Kammerherre Jørgen Dinesens mindelegat blev godkendt.
- Kontingentforslag 240 kr. årligt pr. medlem blev godkendt, og vil således være gældende for
alle medlemmer.
- Spørgsmål fra:
- Kassereren i GHF Frederikssund: Hvordan foregår medlemsbetaling i 2013? Til DGHF via
PBS. Via restancelister fra hovedkassereren kan de lokale kasserere også indkræve
kontingent fra medlemmer, som ikke betaler med girokort og PBS. Der opfordres dog til at
yngre medlemmer hjælper ældre husarkammerater med at tilmelde sig PBS betaling og få
tingene til at fungere.
- Kassereren i GHF Fyns stift: Er æresmedlemmer kontingentfri? Ja, jf. gældende vedtægter.
Bestyrelsesmedlemmer er ikke kontingentfri jf. gældende vedtægter.
6. Der var ikke fremkommet forslag til dette punkt på dagsordenen.
7. Præsident Ib.H. Sørensen blev genvalgt med applaus.
8. Hovedkasserer Ole B. Petersen blev genvalgt med applaus.
9. Interne revisorer Jens Rønholdt Hansen og Bjarne Jensen blev genvalgt.
10. Repræsentantskabsmøde 2013 afholdes af GHF Fyns stift og skal afholdes inden udgangen
af maj 2013.
11. Delegerede til DSL blev Carl J. Bock GHF Sydjylland, John Bauer GHF Fyns stift og John
Hansen GHF Frederikssund.
12. Evt.
- Præsidenten holdt et kort indlæg om udfordringerne for foreningerne for at tiltrække de nye
medlemmer af fællesforeningen til de lokale foreningsaktiviteter. Han fandt, at det var
nødvendigt at overveje nye tilbud – meget gerne i et samarbejde imellem foreningerne. Han
ridsede en række eksempler op:
Besøg ved udstillingen på Frederiksborg Slot om ”Kunsten i krig” 24 maj-31. August 2012.
Sommerudflugt til Stevns fortet. Skydekonkurrencer mv.
Præsidenten gav hver GHF til opgave at foreslå én aktivitet hver til aktivitetslisten for den
kommende sæson.

-

-

Præsidenten opfordrede til at lægge aktiviteterne ud på hjemmesiden nye medlemmer nemt
kunne finde dem i deres lokalområde. Han gjorde opmærksom på, at bestyrelserne er
forpligtet til at medlemmernes penge går til medlemmerne, derfor er det vigtigt at
offentliggøre aktiviteter. Det gælder også for ”foreningsløse” medlemmer, som er inviteret
til medaljeoverrækkelse og frokost i Roskilde i september 2012.
Præsidenten deltager i udvalget, der forestår historieskrivningen frem til GHR 400 års dag i
2014, og han opfordrer derfor til, at lokalforeningerne også får ajourført deres
historieskrivning. Vi bliver et vægtigt bidrag til regimentets historie, og de gamle ærværdige
foreninger fortjener derfor en plads i denne historieskrivning. Det sker kun på jeres input.
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