Referat af bestyrelsesmøde 27.oktober 2014
Referent: Casper Kløve Jensen
Hans Lund Madsen og Poul Larsen var fraværende.

1. Godkendelse af referatet:
Bestyrelsen gennemgik og godkendte referatet fra det bestyrelsesmøde 11.august 2014.
2. Formanden har ordet:
Formanden gennemgik referatet fra Præsidiemødet 13.september, regnskaberne for
Jubilarfrokosten 2014 og Gallafesten 2014 var på plads.
Gallafesten, der blev afholdt 24.maj 2014, gav et samlet underskud på 7.400 kr.
Redaktøren af Gardehusaren Silas Mortensen havde deltaet i det seneste Præsidiemøde
angående indsendelse af artikler til bladet. Han ønskede at lokalredaktørerne gjorde mere
brug af systemet, så det var lettere at sætte artiklerne, frem for at skulle sende mails og
dermed kræve mere tidsforbrug til at sætte artiklerne til bladet.
Næstformanden efterlyste en bedre deadline for korrekturlæsning af Gardehusaren, da det
er utilfredsstillende at læse korrektur på bladet med 1 dags varsel.
Poul Larsen har meldt sig ud af bestyrelsen, grundet sygdom. Hans Lund Madsen skal
kontaktes angående den ledige plads i bestyrelsen.
De blå baretter har afholdt 25 års jubilæum.
Formanden og Knud Nørhave deltog receptionen i forbindelse med pansertræffet
23.august 2014, samt Jubilarstævnet og Galla Horse Showet 13.september 2014.
Flagdagen 5.september 2014 blev afholdt i Jyllinge Kirke, her deltog formanden og Knud
Nørhave.
Hærens 400 års jubilæum 6.september 2014 blev afholdt på Kastellet, her deltog
Formanden og sekretæren sammen med Danske Gardehusarforeninger.
Festkoncerten i forbindelse med Hærens 400 års jubilæum blev afholdt i Operaen onsdag
den 24.september 2014, her deltog blandt andet formanden.

Foreningen gennemførte et besøg om formiddagen i de Kongelige stalde sammen med de
Blå baretter onsdag d. 8.oktober 2014.
3. Kassereren har ordet:
Kassereren opgjorde foreningens økonomi, den er 700 kr. mindre siden sidste
bestyrelsesmøde. Foreningens likvide beholdning er på 14.401 kr. Det resterende beløb fra
Hovedkassereren er eftergivet.
4. Kommende arrangementer:
Bankospillet 21.november blev drøftet, især med gavespørgsmålet. Kommer bestyrelsen
med gave, kommer deltagelsen fremover til at koste ca. 125 kr.
Opgavefordelingen og gaverne blev aftalt.
Generalforsamling planlægges til afholdelse 19.marts 2015 klokken 19:30. Spisning klokken
18:30. Kai Illemann foreslog Revelsben og flødekartofler. Opfølgning på næste
bestyrelsesmøde og orientering via nyhedsbrev.
5. Bordet rundt:

Regimentets 400 fødselsdag 17.november 2014 blev kort gennemgået: Præsidiet afholder
morgenkaffe 09:00 og paraden for Gardehusarregimentet afholdes klokken 10:00.

Næste bestyrelsesmøde 12.januar 2015 klokken 19:00.

