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Danske Gardehusarforeningers Repræsentskabsmøde 2013 
lørdag den 4.maj 2013 

 

 
Referat: 
 

Formanden for Gardehusarforeningen for Fyns Stift John Brauer bød velkommen. 

GHF Fyn´s fane blev ført ind. 

GHR´s trompettere og pauker gav nogle klassiske ryttermarcher, hvorefter der blev sunget ”I 

Danmark er jeg født”. 

 

1) Præsidenten bød velkommen til Danske Gardehusarforeningers Repræsentskabsmøde 2013, og 

velkommen til den ny formand for GHF København Jonas Kriegbaum. 

 

2)  Som dirigent valgtes Peer Høegh-Guldberg, der konstaterede, at repræsentantskabsmødet var 

rettidigt indvarslet og lovligt indkaldt. 

 

3)  Stemmetællere blev Erik Jensen og John W. Hansen. 

 

4)  Præsidenten aflagde beretning for året 2012/2013. Heraf kan bl.a. omtales en positiv melding 

om, at medlemsfremgangen var god, hvilket ellers er et særsyn i dansk foreningsliv. 

 Der var skabt kontakt til en anden Face book-gruppe med husarer, hvor der er ca. 650 

hjemsendte husarer fra Hesteeskadronen. Nogle af disse mødte til GHF Københavns 

generalforsamling og gav foreningen en markant saltvandsindsprøjtning i form af unge friske 

kræfter. 

 

 Et væsentligt emne blev udførligt gennemgået. Det drejede sig om Støtte til Regimentets 

Veteraner. Under denne fremlæggelse omtaltes bl.a. en rapport fra Socialforskningsinstituttet. 

 En flot donation fik vi fra Lions Club med et beløb på kr. 15.000. 

 Vort blad bringes stadig ud gennem Postvæsnet og øvrige bladstof kan læses på vor 

hjemmeside. Det vurderedes, at bladet i den fremtidige form vil kunne udgives i omkring 3 år. 

 

 Præsidenten udtrykte sin bekymring omkring muligheden for at Forsvarets ledelse vil blive 

placeret i ”hierarkiet” under Forsvarsministeren, hvorefter den øverste embedsmand i Forsvaret 

reelt bliver departementschefen.  

 

 En stor tak til foreningsredaktør Knud Skafte for sit 19 årige arbejde. Han kunne dog ikke være 

til stede. Ligeledes udtryktes en stor tak til GHF Københavns afgående formand Kjeld 

Aggerlund, der har været formand i 50 år. 

 

 I anledning af Regimentets 400 årsdag vil Hendes Majestæt være til stede. Prinsesse Nathalie 

vil komme og give en ride opvisning efter et specielt avanceret program. Der er også givet 
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tilsagn fra andre nationers militære beredne enheder, som over et par dage vil udføre flere horse 

shows. Billetter kan købes gennem ”Billetnet”. 

 

 Beretningen blev vedtaget med applaus og kan i øvrigt læses i sin helhed på Danske 

Gardehusarforeningers hjemmeside. 

 

 

5)  Hovedkassereren fremlagde de reviderede regnskaber ved en gennemgang med fokus på 

noterne, som gjorde regnskaberne overskuelige og forståelige. 

 

 - DGHF´s regnskab blev godkendt. 

 - ”Tak og Ære” regnskabet blev godkendt. 

 - Kontoen for ”Veteranhjælp” blev godkendt. 

 - Kammerherre Jørgen Dinesens Mindelegat blev godkendt. 

 - Kontingentet på kr. 240 bibeholdes. 

 

6)  Ingen fremkomne forslag. 

 

7)  Som vicepræsident genvalgtes Hans Christian Nielsen. 

 

8)  Som sekretær nyvalgtes Jørgen Evang fra GHF Næstved. 

 

9)  Som revisorer nyvalgtes Erik Jensen og John W. Hansen. 

 

10)  Næste repræsentantskabsmøde afholdes på Antvorskov Kasserne den 24. maj 2014. 

 

11)  Delegerede til Danske Soldaterforeningers Landsråd blev John W. Hansen (Sjælland og øerne), 

John Brauer (Fyn), Carl Jürgen Bock (Sønderjylland) og H. Ahler (Jylland). 

 

12)  Eventuelt. Herunder blev omtalt den anerkendelse i form af den lille sølvsabel til en soldat i 

Hesteeskadronen. Den vil blive tildelt så længe, at der er nogle eksemplarer tilbage. Han 

opfordrer alle til at komme med ideer. Ideer vil blive modtaget med glæde – uanset om de er 

officielle eller uofficielle. Præsidenten takkede for god ro og orden samt for et godt møde. 

 

 

Referent: Jørgen Evang, sekr. 


