Referat af bestyrelsesmøde 31.august 2015
Referent: Casper Kløve Jensen
Godkendelse af referater:
Referaterne fra bestyrelsesmødet 20.april blev godkendt.

Formanden har ordet:
Flagdagen på torvet i Frederikssund er aflyst 5.september grundet kaos i planlægningen.
Forvirringen skyldes, om det er soldaterforeningerne eller kommunen, der er ansvarlig for
planlægningen. Foreningen deltager traditionen tro i Jyllinge. Vagn Hove oplyste, at De Blå
Baretter deltager i Flagdagen inde på Kastellet.
Mindelunden 29.august blev der meldt afbud grundet manglende tid.
Vedrørende afholdelse af Flagdag 2016 i Frederikssund vil der blive afholdt møde mellem
parterne.
Kontingentbetaling. Formanden og kassereren bragte den manglende kontingentindbetaling på
banen, der er en udløber af Repræsentantskabsmødet 9.maj, hvor Hovedkassereren Ole Petersen
sammen med Præsidiet havde fremlagt et meget dyster billede af foreningernes økonomi.
Kassereren forklarede om tiden med kontingentopkrævning via Girokonto, og der kom
restanceopkrævninger, så tog kassereren kontakt med medlemmerne vedrørende fortsat
medlemskab af foreningen.
Det blev besluttet, at kontakte medlemmerne med restance pr. brev vedlagt oplysninger om
betalingskonti. Brevene sendes til medlemmerne i løbet af denne uge, og sidste betalingsfrist
sættes til 1.oktober 2015.
Emnet vedrørende Hans Lund Madsen udgik fra dagsordenen, grundet en forkert tastet
mailadresse hos formanden.

Kassereren har ordet:
Kassereren oplyste, at foreningens likvide beholdning er på 14.300 kr. pr. 31.august 2015.
Kassereren udtrykte utilfredshed med meldingen fra Præsidenten i seneste nummer af
Gardehusaren, at bladet ville blive udgivet på foreningens hjemmeside, hvis Danske
Gardehusarforeningers økonomi blev dårligere. Gardehusarforeninger vil derfor grave sin egen

grav, hvis dette skulle ske. Med den kurs, der er udstukket vil Danske Gardehusarforeninger være
nedlagt om cirka 5 år. Desuden havde kasseren modtaget to forskellige meldinger fra henholdsvis
kasseren og sekretariatet vedrørende manglende kontingentindbetalinger.
Problemstillingen med manglende kontingentbetaling og udelukkelse fra at stemme på
generalforsamlingen, herunder risikoen for at beslutningen blev erklæret for ugyldig, blev også
nævnt.
Problemstillingen med kontingentopkrævningen via PBS blev også vendt, da foreningerne har
mange ældre medlemmer.
Bestyrelsen vedtog at fremsende en skriftelig anmodning til præsidenten om at få foretaget en
ekstern revision af Danske Gardehusarforeningers økonomi og ajourføring af medlemmerne,
herunder kontingentopkrævninger.
Nyhedsbrevet for 2016 skal indeholde oplysning om, at medlemmerne skal kontakte kassereren
hvis de ikke har modtaget opkrævningen med posten, da de er i farezonen for at blive slettet som
medlemmer af foreningen 31.marts.

Kommende arrangementer:
Efterårsudflugt til Stevnsfortet blev udsat, da det var for sent at planlægge dato.
Planlægning af aktiviteter i 2016 skal debatteres på næste bestyrelsesmøde, og kommunikeres ud
via nyhedsbrevet og martsudgaven af Gardehusaren.
Julebankospillet er planlagt til afholdelse 20.november 2015. Deltagerprisen bliver 125 kr. Der
udsendes orientering til medlemmerne pr. mail.

Bordet rundt:
Sekretæren orienterede bestyrelsen om, at booking af Soldaterstuen fremover skal foregå
elektronisk via Frederikssund kommune.
Samtidig efterlystes hvervebrochurer, da der findes nuværende og tidligere tjenestegørende
Gardehusarer i lokalområderne, der eventuelt kunne tænkes som nye medlemmer af
Gardehusarforeningen.
Kassereren foreslog, at der blev lavet noget socialt hygge til bestyrelsesmøderne, og hvor det gik
på tur.

Vang Hove nævnte Panzermuseum East ved Slagelse som besøgsemne til en udflugt i foråret, og
for medlemmer.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 9.november 2015 klokken 19:00

