Beretning 2014
I det år der er gået, har Gardehusarforeningen Jylland 2 medlemmer, som er afgået
ved døden.
Christian Slavinski Boddum Hurup Thy. Bynavn Vestervig.
Svend Andersen Hadsund Bynavn Als.
Poul Roerholt Formand for Maribo Amt Gardehusarforening .
Vi vil mindes de soldater der har været på mission for Danmark, som ikke er her
mere. Ære være deres minde.
Velkomst.
Dirigent. Kjeld Larsen
Efter sommerferien i 2013 skulle Gardehusaren kun udkomme 2 gange, men det
blev til 3, da der efter Jubilarstævnet skulle orienteres om forløbet af dette.
Bladet udkommer nu 4 gange om året. Marts – Juni – September – December.
Når der er generalforsamlingen i marts, skal det allerede i december bladet, da
bladet først kommer sidst i marts måned. Det er lang tid, at man skal huske på at
melde sig til, hvis man vil være med. Der er måske nogle der glemmer det.
Det er derfor vigtigt, hvis I vil have oplysninger fra Gardehusarforeningen Jylland, at i
sender jeres E:mail til formanden.
Der blev udsendt 2365 eksemplarer af Gardehusaren pr. udsendelse i 2013.
2014 bliver der et forventet forbrug på 1910 blade af Gardehusaren pr. udsendelse.
Sidste år blev det vedtaget at hovedafdelingen skulle opkræve kontingent for os. Jeg
blev lidt bange, da jeg til præsidie møderne hørte nogle foreninger ikke havde fået
penge tilbage. Det viste sig at PBS ikke kan levere brugbare data tilbage til ham,
trods andre løfter. Der er sendt medlems kontingent ud for 2014. Det kan betales på
PBS, men kan også betales med det Girokort, som i har fået denne gang. Er der
nogen, som ikke har fået et girokort, så skal sige det til os.

På præsidium møderne har der været megen tale om Gallamiddagen, som afholdes
den 24. maj på Slagelse kaserne. Programmet kommer i bladet her i marts måned.
Alle arrangementer som foregår i 2014 kan ses under Danske Gardehusar
foreninger.
Estandarden har været ude følgende dage:
4. Maj Skæring Hede.
30. Juni Modtagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe.
4. Juli Rindsholms kro. 4 Juli 1849 afværgede Danske dragoner Preusisk angreb på
Viborg
5. September Officiel flagdag
15. September. Jubilar stævne i Slagelse.
2. November. Regimentets 399 års fødselsdag.
11. November. Mindeparken. Afslutning af 1. Verdens krig.
2. December, Skæring Hede. 5 Unge mennesker blev skudt.

Sommer turen i 2013 var tilrettelagt af Niels Chr. Stræde. Det skulle have været en
hyggelig tur, men der var kun få som tilmeldte sig, så turen blev ikke til noget.
Der bliver ikke nogen sommer tur i år.
Vi vil prøve at arrangere en pudsedag til oktober/november, så har i forslag så kom
endelig med dem.
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde.

