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Den 6. december 2016 

Referat af præsidiemøde på Antvorskov Kaserne 

Den 16. november 2016 kl. 18.00. 

 

Dagsorden for mødet: 

1. Godkendelse af referatet af sidste møde den. 31. august 2016. 

2. Præsidentens velkomst, orientering bla. om møde med den nye regimentschef. 

3. Bemærkninger fra DSL landsrådsmøde – DGHF kritik af fordeling af Tips & Lotto midler til blade. 

4.  Økonomi – præsidenten giver år-dato-status for DGHF økonomi i indeværende år. 

5. Gardehusaren og hjemmesiden – drøftelse af eventuel revision af gældende bladaftale. 

6. Nye medlemmer til foreningerne – aktiviteter for medlemmer ”uden for GHF” – samarbejde om 

aktiviteter i 2017? 

7. Evaluering af Jubilarstævne 2016 

8. Eventuelt 

Til stede var: Præsidenten Ib H. Sørensen (IHS). Vicepræsident Hans Christian Nielsen (HCN). 

Forretningsfører, GHF Næstved, Freddy Rasmussen (FR). Sekretær, GHF Fyn, Henning Terndrup (HT). Søren 

Kragelund, GHF KBH (SK). Jan Van Deurs, GHF Frederiksborg Amt. (JVD). Erik Jensen, GHF Nordvestsjælland 

(EJ). Ole Pedersen, GHF Østsjælland (OP). Henrik Schelde, GHF Maribo Amt (HS). Henrik Rasmussen, GHF 

for Møn og Sydsjælland (HR). 

Afbud fra: Fungerende hovedkasserer, Ole B. Petersen, Knud Fischer GHF for Frederikssund og omegn, Hans 

Pedersen, GHF Jylland og Carl Jürgen Bock, GHF Sydjylland. 

Referat: 

Ad 1:  Referatet af præsidiemødet den 31. august blev godkendt. 

Ad 2: IHS bød præsidiet velkommen og orienterede om et behageligt møde han havde haft med 

regimentes nye chef Oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen. Vi kan glæde os over, at 

regimentschefen er meget åben overfor samarbejdet med DGHF. Det lover godt for 

fremtiden. Regimentschefen var meget glad for at ”Gardehusaren” også fungerer som 

tjenestestedsblad. 

I håbet om at få bilagt og afklaret uoverensstemmelserne med Formand Knud Fischer, GHF 

Frederikssund og omegn, deltager IHS og muligvis FR i deres kommende bestyrelsesmøde.  
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Ad 3:  HT har været til ekstraordinært landsrådsmøde i DSL den 27. september på Antvorskov 

Kaserne. DSL har ændret på fordelingsnøglen af Tips og Lotto midler til tryk af 

medlemsblade. DGHF protesterede mod den nye fordelingsnøgle og meddelte af vi ønskede 

beslutningen omgjort og at vi gik tilbage til den fordelingsnøgle der blev brugt frem til 1. 

januar 2016. 

I 2015 fik alle foreningerne et tilskud svarende til 20,24% af trykudgifterne. Den nye 

fordelingsnøgle betyder at De Danske Garderforeninger får kr. 142.724,66 i tilskud, det 

svarer til et tilskud på 25,70%, Danske Gardehusarforeninger får et tilskud på 6.783,63, det 

svarer til 19,20%, Slesvigske Fodregiments Soldaterforening får et tilskud på 3.104,35, det 

svarer til 3,82%. De Danske Garderforeninger som repræsenterer 30 % af DSL medlemmerne, 

får mere end 50 % af de samlede rådige midler i tilskud. Det er vores opfattelse, at flere af 

landsforeningerne er uenige med præsidiet i DSL i deres beslutning om at ændre 

fordelingsnøglen til fordeling af Tips og Lotto midlerne. 

Ad 4:  IHS havde på tidspunktet ingen status over økonomien i DGHF. 

Angående muligheden for at skabe en indtægtsgivende virksomhed i DGHF med en webshop 

mener IHS, at hvis der kan findes en fornuftig fællesløsning, der tilgodeser alle parter, vil 

DGHF gerne overtage og drive webshoppen. Men der er stadig mange uafklarede spørgsmål; 

hvordan skal overskuddet fordeles?  Hvordan skal forretningen drives og hvem vil påtage sig 

opgaven m.m. 

Ad 5:  Hjemmesiden er mindre besøgt end tidlige. Gode ideer ønskes. 

HR og JVD foreslog, at der blev givet mere plads til stoffet fra lokalforeningerne i juni 

nummeret. Referater fra generalforsamlingerne i lokalforeningerne fylder en del. Forslaget 

betyder, at der bliver mindre plads til stoffet fra regimentet. SK mener, at regimentsstoffet 

fylder for meget i ”Gardehusaren”. Flere af lokalforeningerne sender nyhedsmails til deres 

medlemmer, også facebook og lokal foreningernes hjemmesider bliver brugt til at informere 

deres medlemmer. HS vil ikke undvære bladet. HS mener, at deres medlemmer er så gamle, 

at mange af dem ikke har daglig adgang til en PC. FR mener, at der bliver brugt for meget 

plads i bladet til f.eks. referater fra generalforsamlinger. Der var ikke bemærkninger til 

Bladaftalen. IHS søger gode forslag til, hvordan vi i fremtiden, kan få distribueret 

”Gardehusaren” til medlemmerne.  

Ad 6:  Som vi alle er bekendt med udfører IHS et stort arbejde, med at hverve medlemmer fra de 

hold der skal hjemsendes, desværre har det vist sig at vi har svært ved at fastholde de unge 

Husarer som medlemmer i DGHF. Der er mange årsager til at vi ikke kan fastholde de unge 

Husarer og dette har vi drøftet til hudløshed.  

Gokart arrangementet i Holbæk blev ikke gennemført på grund af manglende tilslutning. 

Spørgsmålet om hvad vi skal tilbyde af aktiviteter til vores medlemmer, som ikke er tilknyttet 

en lokalforening, blev drøftet. Bowling blev foreslået som en mulighed, eller en Husarfest på 

kasernen. SK fandt, at man skulle være opmærksom på ikke at lave for langvarige og 

komplekse arrangementer for de yngre medlemmer. 
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HT er ved at forberede en udflugt til Frøslev lejren, med rundvisning på museet for Danmarks 

Veteraner, herefter et besøg på 1864-museet Dybbøl efterfulgt af en eftermiddag, hvor 

deltagerne kan handle ind i Tyskland og måske besøge Flensborg. Om aftenen griller vi og 

drikker noget godt øl/vin indkøbt syd for grænsen. Der sluttes af med overnatning i Frøslev 

lejren, så vi med god samvittighed kan køre hjem næste dag. 

HT tilføjede, at han, Jørgen Konge (GHF Kbh.) og Kurt Kamuk (GHF Fyn), har et arrangement i 

støbeskeen i forbindelse med Hingstekåringen 2017 i Herning. I forbindelse med 

arrangementet har Jørgen Konge (GHF Kbh.) tilbudt at give deltagerne en rundvisning.  

Forberedelserne til arrangementet er kun lige begyndt, så der er ikke så meget at sige om 

det endnu. 

Ad 7: HCN fik god hjælp af Ærespræsidenten Peer Høegh-Guldberg til paraden. Peer Høegh-

Guldberg overtog kommandoen over jubilarerne og sørgede for at jubilarerne tog sig så godt 

ud som muligt.  

Præsidiet var lidt skuffet over at der var så få jubilarer der deltog i frokosten. HR og  FR 

mente at prisen på frokosten (kr. 135,-) godt kunne bære at jubilarerne fik en øl til maden. 

Det er vigtigt at vi gør opmærksom på, at man ikke behøver at være jubilar for at deltage i 

frokosten. 

Ad 8:  JVD ville meget gerne drøfte muligheden for at GHF Frederiksborg Amt selv overtog 

opkrævningen af kontingenter. IHS gjorde opmærksom på, at et sådan forslag skulle 

fremsættes på et repræsentantskabsmøde. 

HS foreslog indførelse af et ”tegn”, der kunne tildeles medlemmer, som har modtaget Tak & 

Ære, men som fortsat var meget arbejdsomme i vores foreninger. FR foreslog en stjerne eller 

lignende på vores medlemstegn. HT informerede om, at GHF Fyn i 2014 indførte en 

sølvbjælke med indgraveret ”FORTJENT”. Fortjenstbjælken bæres på vores medlemstegn. 

Fire personer har indtil dato modtaget Fortjenstbjælken. Den tildeles kun til medlemmer, der 

har ydet en EKSTRA indsats for vores forening. Fortjenstbjælken skal returneres ved 

dødsfald. Fortjenstbjælken er udført af knivmager Jesper Bo Nielsen efter idé og oplæg af HT 

og graveret af en guldsmed i Odense. 

 

Ref.: IHS/HT  

     

   


