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Præsidiets beretning for året 2016/2017
Danske Gardehusarforeningers mål.
Det er Danske Gardehusarforeningers (DGHF) formål at fastholde og styrke alle gardehusarers
samhørighed og forbindelse til Gardehusarregimentet. Vi ønsker at yde en aktiv indsats for regimentets veteraner; og virke for at DGHF fremstår troværdigt som samarbejdspartner og i offentligheden. Vi vil formidle information igennem medlemsbladet og via Internettet.
Præsidiet arbejder for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, der
er tiltrækkende for Gardehusarregimentets soldater, og for alle som har været tjenestgørende med
regimentsmærket. DGHF skal være synlige og tiltrækkende for den moderne soldat, både soldaten
der har bidraget med deltagelse i internationale operationer, og soldaten der har aftjent sin værnepligt i Hærens Basisuddannelse ved Uddannelsesbataljonen.
Men vi vil også støtte regimentet på enhver mulig måde for at styrke regimentets og dermed Hærens image i befolkningen. Vi håber de nye internationale vinde vil give incitament til at styrke forsvaret generelt og Hæren specielt.
DGHF hylder GHRs professionelle soldaters virke. Vi er stolte af deres arbejde i internationale
missioner, og vi hylder Gardehusarregimentets soldaterne for deres professionelle indsats i en
kompleks verden. Det være sig i de baltiske lande for at vise NATOs tilstedeværelse overfor Rusland eller i krigszoner rundt om på kloden.
Vi vil i takt med behovene erkendes arbejde for at tilvejebringe økonomiske midler, som kan kanaliseres ud til støtte for fysisk og psykisk sårede soldater. (Danske Bank reg.nr. 9543 kontonr.
10353122)
Men vi vil også fastholde et sundt foreningsliv: At holde sammen og dele et fællesskab. Vi kan gentage fra tidligere udsagn: ”Vi vil skabe rammer for et godt samvær for medlemmerne ude i foreningerne – og også mellem foreningerne; gerne udmøntet i fælles arrangementer”.

Udviklingen i Fællesforeningen
Vores hovedkasserer igennem mange år nedlagde sidste år sit mandat, og han bad om, at DGHF
fandt en ny hovedkasserer. Det er ikke umiddelbart lykkedes, og Ole B. Petersen har meget velvilligt videreført opgaveløsningen i det forgangne år. Det skylder vi ham tak for.
Præsidiet har principbesluttet at undersøge mulighederne for at finde en ekstern regnskabsmæssig
ekspert, som kan tilknyttes DGHF og sikre en endelig implementering af en moderne og smidig
medlemsadministration. Det bliver en væsentlig opgave under dette repræsentantskabsmøde.
Præsidiet har i årets løb besluttet at afskrive tidligere års kontingenttilgodehavender. Og vi har besluttet at udelukke skyldnere fra medlemskab. Det har medført en synlig nedgang i medlemstallene
på ca. 180. Imidlertid har vi stadig en stabil adgang til at briefe hjemsendte værnepligtige om soldaterforeningsbevægelsen, og det giver et afkast i form af nye medlemmer. Senest i sidste uge
hvor vi fik 70 nye husarer fra Hærens Basisuddannelse til at aflevere et ansøgningsskema om optagelse i DGHF. I juli i år skal præsidenten også orientere Hesteskadronens ældste deling og det
giver traditionelt ca. 25 nye medlemmer. Så set i det lys vurderes udviklingen at være acceptabel.
DGHF var inviteret til reception ved Gardehusarregimentet i anledning af regimentschefens pensionering ved udgangen af august 2016. DGHF overbragte en flaske og en miniature-husarsabel
som tak for et godt samarbejde og ikke mindst den store velvilje som kammerherre, oberst Tommy
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Paulsen har ofret soldaterforeningerne i sin chefperiode. Præsidiets medlemmer bød samtidig den
nye chef, oberst Jens-Ole Rossen-Jørgensen velkommen ”i stolen”. Vi ser frem til et godt samarbejde.
Præsidenten har i seneste nummer af bladet forsøgt at få medlemmernes meldinger om ønsker og
gode forslag til foreningsvirksomheden – indtil videre uden resultat.
Under sidste års repræsentantskabsmøde fik Præsidiet støtte til at iværksætte driften af en internetshop. Der blev endog også bevilliget penge til at få projektet gjort operativt. Jeg kan trøste med
at der ikke er brugt en krone på dette projekt, for desværre har der ikke være nogen som ville give
sig i kast med det.

Udviklingen i gardehusarforeningerne
Der bliver fortsat gjort mange anstrengelser for at lave gode og spændende aktiviteter for medlemmerne ude i foreningerne. Formændene har ofte givet hinanden håndslag på at lade flere foreningers medlemmer deltage i foreningsarrangementer. Præsidiet vurderer, at det vil kunne gavne
alle medlemmer i almindelighed og foreningerne i særdeleshed.
Formændene har dog heller ikke lagt skjul på, at det er ret vanskeligt at få kontakt med de nye
unge medlemmer; tiltrække dem til aktiviteter og få dem til at respondere på konkrete henvendelser.

Samarbejde med Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL)
Arbejdet med støtte til skadede soldater er også på dagsordenen i Danske Soldaterforeningers
Landsråd. Dette samarbejde er fortsat igennem året, og det er Præsidiets holdning, at Danske
Gardehusarforenings medvirken i arbejdet bør fortsættes. Vores repræsentanter har igen i år deltaget løbede i DSLs møder.
DSL har igennem årene modtaget bidrag til foreningsvirksomhed fra Kulturministeriet (Tips&lottemidlerne). I 2016 besluttede DSL præsidium en omlægning af fordelingsnøglen til disse midler,
som i 2016 udgjorde ca. 213.000,- kr. Disse penge skulle fordeles til alle soldaterforeninger i DSL,
hvor der var indberettet om anvendelse af økonomiske midler til fremstilling af foreningsblade.
DGHF modtog ved denne fordeling ca. 5.000,- kr. Til gengæld modtog Garderforeningerne med
ca. 1/3 af medlemstallet i DSL næsten 60 % af de samlede midler. Den beslutning protesterede
DGHF imod. Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe under seneste formandsmøde i DSL, og
DGHF blev repræsenteret i arbejdet. Der blev afholdt to møder i arbejdsgruppen og den fremlagde
sine konklusioner under DSL Landsmøde den 22 april 2017. Der blev vedtaget en række principper for fordeling af midler fremover, og det var et væsentlig bedre grundlag for DGHF end tidligere.
Og det var ikke mindst et bedre grundlag for alle andre små foreninger.

Bladet ”Gardehusaren.”
DGHF har fortsat i samarbejde med Sjællandske Livregiments Soldaterforening alle forpligtelser –
også økonomiske – for udgivelsen af regimentsbladet. Vi har tilbudt regimentet at kunne anvende
bladet som hidtil, idet der ikke er tvivl om, at foreningerne og ”det levende regiment” er to sider af
samme mønt, som ikke kan undvære hinanden.
Imidlertid var bladet efterhånden blevet så dyrt i fremstillingen ved Sjællandske Medier, at Forretningsudvalget besluttede at ændre bladfremstillingen – også selv om DGHF desværre sidste år
måtte hæve medlemskontingentet. Vi fandt i samarbejde med Marineforeningen et nyt trykkeri og
en ny distributør. Det har bevist sit værd med udgivelsen af første nummer i år af Gardehusaren.
Kvaliteten blev heldigvis fastholdt, men bladet er trykt på lidt tyndere papir og kom derfor i en billigere kategori for distribution. Dertil kommer, at DGHF og SJLR Soldaterforeninger sammen får
direkte udbytte af annonceindtægterne i bladet. Alt i alt en mærkbar besparelse på vores medlemsblad.
Bladet udkommer fortsat kvartalsvis og er på 24 sider. Hvis redaktøren mangler plads, vil artiklerne
blive redigeret, og de kan i givet fald risikere at blive gengivet på vores hjemmeside, hvis pladsen i
spalterne er kneben.
Man skal ikke overse, at bladet har eksisteret siden 1919. Der har været mange op og nedture for
vilkårene med bladudgivelse, men det har hele tiden været opfattelsen, at foreningerne og medlemmerne ikke kunne undvære en fast kilde til informationsudveksling. Det vil vi kæmpe hårdt for
at videreføre fremover – især til gavn for vores ældre medlemmer.
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Hjemmesiden
Præsidiet noterer sig en nogenlunde konstant brug af hjemmesiden, som i årets løb er blevet omlagt til et mere moderne design. Vi skal fortsat arbejde med dette såvel som moderniseringen af de
traditionelle materialer til hvervning. Nøglen til at få tæt kontakt i de elektroniske medier ligger i
koblingen til Facebook. Det har vores webmaster også gjort – og med succes.

Samarbejdet med Sjællandske Livregiments Soldaterforening, 4. Regiment
DGHF ser det som en vigtig opgave at støtte SJLR Soldaterforening, fordi den også samler en
væsentlig gruppe af tidligere medarbejder og soldater, som relaterer sig til det Gardehusarregiment, vi kender i dag. Vi kan med Fællesvedtægten som grundlag tilbyde SJLR medlemmer samme vilkår for at kunne mødes på Gardehusarkasernen som alle andre tidligere soldater. Samarbejdet mellem foreningerne udmøntes generelt om bladudgivelsen i Bladudvalget. Det har også været
nævnt for SJLR ledelse at DGHF prøver at få endegyldig effektivisering i sin medlemsadministration og hvis det lykkes som forudsat kunne systemet formentlig også håndtere SJLR medlemmer
efter en fordelingsnøgle svarende til dækning af bladudgifterne.
Foreningerne var også samlet om deltagelsen i jubilarstævnet i september 2016, og det samarbejde kunne fremover måske udvides til også at omfatte Danmarks Veteraner (tidligere De Blå Baretter).

Præsidiemøder
Der har været afholdt præsidiemøder den, 30 august 2016 og den 17. november 2016 og den 10.
februar 2017.

Repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabsmødet blev gennemført den 21. maj 2016 i Næstved. GHF Næstved og Omegn havde lagt rammerne om et godt møde og et flot frokostarrangement.

Tak
Jeg vil gerne takke Forretningsudvalget for et stort og konstruktivt arbejde for at skabe nye rammer
for vores foreningsvirksomhed. Redaktøren og Webmaster takkes også for deres store arbejde og
støtte til Præsidenten. Tak til alle dem som støtter vores arbejde.
Sidst men ikke mindst en tak til formændene og bestyrelsesmedlemmerne i gardehusarforeningerne for jeres store arbejde til bedste for medlemmerne i Danske Gardehusarforeninger.
P.P.v.
Præsidenten

