Fruerlund 22
2850 Nærum
Tlf.: 61300536
Email.: ibheso@gmail.com

15. november 2012

Referat af præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne
den 15. november 2012 kl. 13.00

Dagsorden for mødet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Præsidentens velkomst
Bemærkninger til referat af mødet 14. september 2012
Bemærkninger til Jubilarstævnet 2012
Status i arbejdet med veteraner, hjemkomne hold og sårede
Gardehusaren efter den 1. januar 2014
Eventuelt

Referat:
Tilstede var alle.
Ad 1:
Præsidenten (IH) bød velkommen.
Kunne meddele at regimentschefen (RC) havde udtrykt tilfredshed med DGHF medvirken
ved paraden. RC var endvidere meget optaget af DGHF vilje og evne til at sikre udgivelsen
af Gardehusaren, som regimentet vil gøre alt for at medvirke til at sikre i fremtiden. Hverken
foreningerne eller regimentet kunne undvære bladet.
IH havde deltaget i Soldaterlegatets konference om veteraner, hvor der blev givet en præsentation af Det Nationale Forskningscenter for Velfærds nye rapport om ”danske hjemvendte soldater”. Undersøgelsen omfatter ca. 26000 personer, som har været udsendt og de er
blevet analyseret på baggrund af en kontrolgruppe på ca. 100.000 danske mænd i en sammenlignelig alder. Det gør undersøgelsen unik på verdensplan. Hovedkonklusionen er, at det
endnu er for tidligt at drage konkrete langsigtede slutninger om følgerne hos danske soldater.
Præsidiet var enige om at afvente konkrete udspil om veteranprojekter og i mellemtiden samle DGHF kræfter om det generelle foreningsarbejde.
Ad 2:
Referatet af mødet 14. september 2012 blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 3:
Yderligere bemærkninger til jubilarstævnet: Mere PR forud for gennemførelsen; meget gerne
en rideopvisning igen; det skal overvejes at sænke prisen for frokosten, eventuelt ved at af-
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skaffe ”gratisterne”. Prisen vil altid blive højere end i Cafeteriet fordi vi betaler for servering
og opstilling af borde/stoleborddækning. Sagen overvejes i foreningerne til kommende møde i februar 2013; enighed om ikke at inddrage ledsagere.
Præsidenten orienterede omkring 400 års arrangementet til maj 2014, herunder at der har
været kontakt til Adjudantstaben for at sikre Kronprinsens deltagelse. Slagelses borgmester
Lis Tribler har lovet at give arrangementet kommunens opmærksomhed. En feltpræst vil lede en festgudstjeneste gudstjeneste. Der vil blive kreeret nye slips, regimentsbælter m.m. til
jubilæumsåret, og dette arbejde forestås af en projektgruppe under GHR.
Ad 4: Se ovenfor. Arbejdet bliver løbende fulgt op af præsidenten.
Ad 5: Forsvarskommandoen har besluttet, at hele tilskuddet til regiments- og tjenestedsblade
bortfalder. Johannes Christoffersen (JC) har undersøgt alternativer til bladudsendelser, bl.a.
ved Sjællandske Medier. Distribution kunne klares for ca. 1/3 af den nuværende pris, men
tilgengæld var fremstillingsprisen lidt højere end de nuværende udgifter. Der var enighed
om bladets store betydning for foreningslivet. RC mener tilsvarende, at bladet er en nødvendighed for regimentet og bakker op om bladets fortsatte mulige beståen.
IH redegjorde indledningsvis kort for ”problemets omfang”. Man kunne forestille sig at GHR
foreninger blev medinddraget i støtten til bladudgivelsen (Ritmesterforeningen, Løjtnantsforeningen, Sergentforeningen og Konstabelforeningen). Derved viller der være 15 foreninger til at dele byrden af regimentets post til bladudgivelsen. Beløbet er ca. 90.000,- årligt og
det ville give 6000,- kr. til hver forening at skaffe i årets løb. Det kunne ske ved direkte økonomisk støtte igennem fundraising eller ved at tegne Good-will-annoncer eller ved selvbetaling af porto for medlemmerne. Flere foreninger var ikke villige til at påtage sig disse merudgifter. Valgmulighederne blev drøftet, og emnet skal drøftes igen på kommende møde.
Der var tilslutning til at bevare bladets sideantal, men man kunne om nødvendigt gå med til
en reduktion fra 6 til 4 bladudgivelser årligt. Det skal undersøges i hvilket omfang en reduktion af sidetallet fra 28 til 24/20 kan give tilstrækkelige besparelser til at sikre portoudgiften.
Nogle artikler har kun interesse for ganske få læsere og foreslås udeladt, specielt når der
anvendes mange militære forkortelser, som ikke umiddelbart er forståelige. Flere annoncører er ønskelige. Flere havde været engageret med at rejse økonomisk støtte til veteranarbejdet, men det var stort set blankt afvist hos forskellige virksomheder. Der vil blive indhentet flere tilbud på trykning og distribution fra trykkerier i Hovedstadsområdet.
Den primære konklusion var at videreføre drøftelserne om bladudgivelsen i Bladudvalget
og supplere dette med én foreningsformand for at sikre ”foreningsvinklen” i bladudgivelsen.
Præsidenten vil udarbejde modeller til kommende møde m.h.p., at Præsidiet kan træffe et
valg.
Der var ikke stemning for at erstatte bladet med en facebook-udgivelser eller andre elektroniske løsninger, da husarfællesskabet dermed ville gå tabt for mange medlemmer.
I forbindelse med drøftelsen af økonomi redegjorde Hovedkassereren kort for situationen i
forbindelse med overgang til den ny struktur og centraliserede økonomi/administration.
Foreningerne kan indtil videre fortsætte den lokale administration hvis foreningerne har besat kasserer-funktionen. Alternativt kan foreningerne rette henvendelse til Hovedkassereren
og aftale alternativer. Hovedkasereren har modtaget tilbud fra PBS om en ”administrativ
overførsel af relevante person-/kontonumre. Det nød almindelig støtte, fordi det ville minimere risikoen for medlemsfrafald i forbindelse med inddragelse af nye tilsagnserklæringer.
Det indebar godt nok et gebyr, men omfanget af disse udgifter var minimale i forhold til tabet i forbindelse med medlemsfrafald. I gennemsnit skulle der kun forsvinde 5 medlemmer
pr. forening for at balancere udgiften, og vurderingerne var medlemstab på op imod 20%.
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Herefter drøftedes fælles- og/eller kontingentopkrævninger, og Hovedkassereren oplyste,
om de praktiske muligheder for foreningerne.
Ad 6: Nyt møde aftaltes til fredag den 8. februar 2013.

Ref.: JE/IHS

