Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde 23. november 2016
Tilstede: Knud Fischer, Kai Illemann, Knud Nørhave, Casper Kløve Jensen og Poul Erik Andersen.
Gæster: Præsident Ib Hedegaard Sørensen, Freddy Rasmussen,
Fraværende: Vagn Hove, Kristian Klysner.
Referat: Casper Kløve Jensen
Dagsorden:
Mødet havde til formål at afklare en række punkter, der har påvirket samarbejdet mellem GHF
Frederikssund & Omegn, og Danske Gardehusarforeninger v/præsident Ib Hedegaard Sørensen.
Dagsordnen er især udarbejdet på baggrund efter drøftelser i bestyrelsen den 31.oktober 2016.
Knud Fischer bød velkommen til Ib H. Sørensen og Freddy Rasmusen og udtrykte håbet om at
mødet kunne afklare de problemer der er nævnt i dagsordenen.

1. ”Gardehusaren”.
2. Præsidentens opgave som Formand for bladudvalget.
3. Drøftelse af referat af mødet i Præsidiet den 31.august, herunder Præsidentens oplysninger
til Præsidiet om at KF var imod Go-Kart arrangementet.
4. Redegørelse for de ”foreningsløse”
5. Drøftelse af Fællesvedtægterne § 7.

Gardehusaren:
KF påpegede en række problemer vedrørende Gardehusaren med
annoncering af generalforsamlingen i år og artikler, der blev gennemgået.
IHS nævnte at: Silas Mortensen har, via Bladaftalen ret at redigere i artikler . Det vil sige at sikre, at
bladet holdes på det fastlagte antal sider, som er maksimalt 24 sider pr. bladudgivelse.
Lovmæssige indlæg som annonceringer af generalforsamling, julebankospil og lignende skal
bringes i bladet ubetinget og ubeskåret.
Bladet koster 23 kroner, og der udgives cirka 2.000 blade.
På baggrund af sin journalistuddannelse udfører Silas Mortensen sit arbejde.
KF fremførte, at det var helt uacceptabelt at redaktøren kunne ændre tekst i artikler. Herved ville
troværdigheden af Gardehusaren forsvinde.

IHS var meget uenig i dette forhold og fastholdt redaktørens ret til at kunne ændre i teksten til
artikler.
Der blev ikke opnået enighed om dette mellem IHS og KF, hvorfor CKJ foreslog, at lade sekretæren
overtage lokalredaktørfunktionen indtil der er opnået fred og fordragelighed mellem
Gardehusarforeningen for Frederikssund og Omegn og Danske Gardehusarforeninger.
KI foreslog, at artikler sendes til sekretæren, der videresender til redaktøren. Ved
korrekturlæsning sender redaktøren udkastet af Gardehusaren til sekretæren, der videresender til
bestyrelsen for gennemgang, før endelig godkendelse.

Konklusion:
Sekretæren overtager lokalredaktør funktionen i GHF Frederikssund. 25/11/2016: Er effektueret.
Annonceringer kommer i bladet. Præsidenten garanterede at det vil ske.

Præsidiemødet 31.august 2016:
Problemerne vedrørende Gokart arrangementet og bowlingspillet blev gennemgået, og en
detaljeret forklaring vedrørende kontingentet til DGHS, og de foreningsløse fulgte.
IHS oplyste, at der er reserveret et beløb via det årlige kontingent til de foreningsløse, der
tilbageføres til DGHF ved årets udgang og er med at til at billiggøre produktionen af Gardehusaren.
Dokumentation blev fremvist til kasseren.
Pengene til de foreningsløse er reserveret på en konto.
Aktivitetsforslagene har været rettet mod de unge medlemmer.
Referatet af præsidiemødet afholdt den 31.august 2016 blev gennemgået.
KF påpegede at dette referat havde en alvorlig fejl da hverken KF eller den øvrige bestyrelse var
imod dette arrangement, det eneste KF ønskede var en redegørelse for betaling af dette
arrangement.

Konklusion: Præsidenten kontakter webmaster og beder om at få fjernet filen til
repræsentantskabsmødet den 31.august 2016 for yderligere undersøgelse. 26/11/2016: Er udført.

Fællesvedtægterne:
IHS forklarede, at han gennemgik og vurderede de indsendte dagsordenforslag forud for
præsidiemøderne.
Fællesvedtægterne § 7 omhandlede Danske Gardehusarforeningers økonomi og omfatter
budgettet og regnskabet til repræsentantskabsmødet, som lokalformændene er ansvarlige for
blev gennemgået.

