
Referat af bestyrelsesmøde 9.november 2015  
Fraværende: Poul Erik, Hans Lund Madsen og Mikkel Sejersteen Striib  

     Referat: Casper Kløve Jensen 

 

Godkendelse af referat: 

Referatet blev godkendt. 

 

Formanden har ordet: 

Bestyrelsen drøftede det fremsendte brev til Præsidenten for Danske Gardehusarforeninger, der 

blev omtalt på præsidiemødet 11.september. 

Det sidste præsidiemøde blev gennemgået. Formanden udtrykte utilfredshed over, at der ikke 

forelå referat fra seneste præsidiemøde. Efter en gennemgang af Danske Gardehusarforeningers 

hjemmeside kunne det konstateres, at de sidste referater er dateret helt tilbage til 2014, samt at 

hjemmesiden ikke har været opdateret i lang tid. 

Forløbet med kontingentopkrævninger blev gennemgået. De kaotiske forhold, der hersker i 

kassererfunktionen er under al kritik. Det springende punkt er kontingentopkrævningerne. Mange 

foreninger har rejst kritik af måden kontingenter er blevet opkrævet på. Der findes medlemmer, 

der er blevet sat i restanceopkrævning, på trods af at de har indbetalt kontingent. Efterfølgende 

har hovedkassereren Ole Petersen meddelt, at han fratræder ved næste repræsentantskabsmøde, 

der afholdes i 2016. 

Restancelisten blev gennemgået. Kassereren ville tage kontakt med Freddy Rasmussen i 

sekretariatet og anmode om en opdateret liste, og fremsende navne på de medlemmer der har 

betalt.  De medlemmer, der ikke har betalt indstilles til udmeldelse. 

Foreningen deltog i GHF Næstveds jubilæum. 

Regimentschefens leder i oktoberudgaven af Gardehusaren blev drøftet. Næstformanden 

forklarede om koblingsforbindelsen mellem regimentet og foreningerne, og Regimentschefen har 

også lov til at skrive i bladet.  Gardehusaren skal betragtes som et blad for 

Gardehusarforeningernes medlemmer og holdes i en sober tone, for at undgå for meget fnidder 

internt hos medlemmerne. 

Deltagelse i flagdagen: De er intet nyt fra Frederikssund kommune vedrørende opfølgende møde. 



Deltagelse i fødselsdage. Formanden har været rundt med gaver til foreningens fødselarer. 

 

Kassereren har ordet: 

Den likvide beholdning er pr 9.november 14.150,89 kr. med tre medregnet kontingenter, dog er 

den pt. på 13.700,89 kr. Æresmedlem Aksel Tanghus er afgået ved døden, foreningen har først 

erfaret det efter bisættelsen har fundet sted. 

 

Kommende arrangementer: 

Julebankospillet blev gennemgået. Formanden havde udfærdiget en opgaveliste, som blev omdelt 

og gennemgået. 

Generalforsamlingen planlægges til afholdelse torsdag den 17.marts 2016. Varslingen af 

generalforsamlingen skal bringes i decemberudgaven af Gardehusaren. Spisning klokken 18:30, 

generalforsamlingen stater klokken 19:30. Spisningen og dagsordenen behandles på 

førstkommende bestyrelsesmøde.  

 

Bordet rundt: 

Regimentschefen oberst T.M. Paulsen har ikke besøgt foreningen.  

Der fremsendes en forespørgelse om invitation til at deltage i enten foreningens 

generalforsamling eller som foredragsholder i et særskilt møde.  

 

Tidligere brigadegeneral for de baltiske lande Michael Clemmesen blev også nævnt. 

 

Forårs-/ Sommerturen drøftes på næste bestyrelsesmøde. Mosede Fortet blev forslået, da det 

ligger inden for en overkommelig køreafstand.  

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 25.januar 2016 klokken 19:00. 


