
Referat bestyrelsesmøde 11.august 2014 

Referent: Casper Kløve Jensen. 

Hans Lund Madsen var fraværende. 

 

1. Godkendelse af referat: 
Bestyrelsen gennemgik og godkendte referaterne fra bestyrelsesmødet 7. april 2014 og 
generalforsamlingen 20.marts 2014.  
 

2. Formanden har ordet: 
Siden sidste bestyrelsesmøde har der været udveksling af oplysninger mellem 
foreningsformændene, præsidenten og præsidiet angående regnskaberne grundet interne 
problemer med hovedkassereren. Disse problemer skulle være løst nu. 
 
Formanden fortalte at der har været tre henvendelser angående fanedeltagelse, hvor man 
ikke har valgt at svare på henvendelserne. 
 
I forbindelse med Jubilarstævnet 13.september 2014, vil der ikke blive afholdt præsidiemøde 
fredag aften. Det afholdes i stedet for om lørdagen i forbindelse med jubilarstævnet og 
rideopvisningen. 
 
Formanden bebudede, at han ville tage yderligere et år til som foreningsformand. 
 

3. Kassereren har ordet: 
Kassereren opgjorde foreningens økonomi. Den likvide beholdning er pr. 31/7/2014 på 
13.380,89 kr. Der mangler at blive overført 2.700 kr. fra hovedkassereren fra regnskabsåret 
2013 på 18 medlemmer.  
 
Hovedkassereren har været forvirret angående GHF Frederikssund og Omegns 
kontingentindbetaling fra generalforsamlingen i 2013. Kassereren har forsøgt at rette 
henvendelse til hovedkassereren på mail, men der har ikke været nogen respons.  
 
Kassereren og formanden blev enige om, at rette henvendelse til præsidenten for Danske 
Gardehusarforeninger pr. mail, med henblik på at tage sagen op på det førstkommende 
præsidiemøde, der skal afholdes i forbindelse med Jubilarstævnet. 
 
Kassereren henviste til med beløbet tilføjet til foreningens kassebeholdning ville beløbet være 
ca. 16.000 kr., hvilket har været det tal der har været forventet. 
 
Der er seks medlemmer i restance på indbetaling af kontingent.  
 
Medlemstallet i foreningen er 52. 
 



4. Kommende arrangementer: 
Kongelige Stalde: Formanden arbejder på projektet, har talt med Vagn Hove om projektet. 
Formandens datter har tilbudt at undersøge muligheden for at lave buskørsel ind til de 
Kongelige Stalde. Turen planlægges som formiddagsudflugt. Der er deadline på Gardehusaren 
4.september, der er planlagt til udgivelse i oktober måned. Bestyrelsen valgte at forsøge at 
gennemføre projektet. 
 
Bankospil: Bankospillet planlægges til gennemførelse 21.november 2014 på Pedersholm. 
Deltagerprisen fastsættes til 100 kr. Drøftes på næste bestyrelsesmøde. 
 
Flagdagen 5.september 2014: Formanden og fanebæreren har meddelt, at man deltager i 
markeringen ved Jyllinge Kirke. 
 
Hærens Åbent Hus 6.september 2014: Formanden og sekretæren deltager i markeringen på 
Kastellet i tidsrummet 10:00-16:00 med fanen i fanefod sammen med præsidenten.  
 

5. Bordet rundt: 
Kassereren oplyste, at der er 11 runde og halvrunde fødselsdage for 2015, samt to i 
indeværende år, nærmere betegnet 17.oktober og 7.december.  
 
Kassereren ønskede, at der bringes halvrunde fødselsdage i blade, da de er lige så 
betydningsfulde som runde fødselsdage. 
 
Næstformanden noterede de to runde fødselsdage til næste nummer af Gardehusaren. 
 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 27.oktober 2014 kl. 19:30 på Pedersholm. 

 


