Nærum, den 27. september 2016
Referat af præsidiemøde på Antvorskov Kaserne
Den. 31. august 2016 kl. 10.00

Dagsorden for mødet:
1. Godkendelse af referat af seneste møde den 10. februar 2016
2. Godkendelse af referat fra Repræsentantskabsmødet 2016
3. Jubilarstævne 2016 – fordeling af opgaver.
4. Økonomi – herunder kort redegørelse for status på konti for ”foreningsløse”
5. Gardehusaren og hjemmesiden
6. Kommende møde.
7. Eventuelt.

Referat:
Til stede var: Præsidenten Ib H. Sørensen (IHS). Vicepræsident Hans Christian Nielsen (HCN). Fg.
hovedkasserer Ole B. Petersen (OBP). Forretningsfører, GHF Næstved, Freddy Rasmussen (FR).
Sekretær, GHF Fyn, Henning Terndrup (HT). Jørgen Konge GHF KBH (JK). Knud Fischer GHF
Frederikssund og omegn (KF). Erik Jensen GHF Nordvestsjælland (EJ). Ole Pedersen GHF Østsjælland
(OP). Henrik Schjelde Maribo Amts GHF (HS). Henrik Rasmussen GHF for Møn og Sydsjælland. Carl
Jürgen Bock GHF Sydjylland (JBG), Jan van Deurs GHF Frederiksborg Amt (JvD) .
Afbud fra: Hans Petersen, GHF Jylland.
Orientering fra IHS
GHF Jylland, har fået ny formand og det blev Hans Petersen. Hans har tidligere været formand for GHF
Jylland, og Præsidiet byder ham hjerteligt velkommen tilbage i formandskredsen.
Før vi gik over til dagsordenen, tog IHS ordet for at tage hul på nogle problemstillinger der havde været
i forbindelse med udgivelsen af ”Gardehusaren” nr. 2 – juni 2016. Redaktør Silas Mortensen havde på
grund af pladsmangel i bladet kontaktet flere af formændene for at få dem til at afkorte deres indlæg til
bladet. Redaktøren havde afkortet materialet fra GHF Frederikssund og omegn. KF var utilfreds med
denne redaktionelle forkortelse af deres indlæg, da han mente, at vigtige oplysninger til deres
medlemmer var gået tabt. KF ville ikke acceptere, at deres indlæg til bladet blev afkortet og resultatet
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blev, at materialet fra KF efter eget ønske ikke kom i bladet. For ikke at pladsen skulle stå tom i bladet,
udfærdigede IHS et resume af referatet fra Repræsentantskabsmødet 2016. Dette resume blev
udfærdiget på baggrund af et fremsendt referat fra HT. IHS gjorde opmærksom på, at redaktøren af
”Gardehusaren” skal have frie rammer til at redigere bladet, ellers var opgaven umulig.
Med undtagelse af KF bakkede resten af præsidiet op om redaktørens ret til at kunne redigere indlæg
til bladet hensynsfuldt.
Arbejdet i præsidiet
Præsidiet skal ikke godkende alle økonomiske dispositioner der foretages i DGHF. DGHF´s
forretningsudvalg og bladudvalg er valgt til at varetage hver deres områder inden for DGHF. Tilsvarende
kan Præsidiet heller ikke blande sig i de enkelte lokalforeningers økonomiske dispositioner.
Med undtagelse af KF mente præsidiet, at de personer, der er valgt til at varetage lokalforeningernes
og DGHF arbejde i hverdagen, udfører deres arbejde meget ansvarsfuldt.
Vedrørende Gokart arrangementet i Holbæk Gokart Land fortalte IHS, at hvis der kom de Husarer som
de håbede på, ville tilskuddet beløbe sig til kr. 23.000 (svarende til det beløb som medlemmerne uden
for foreningerne har indbetalt til ”aktiviteter”). Men det er ikke sikkert, at arrangementet bliver
gennemført, da OBP ikke frem til denne dato 31-08-16, har modtaget nogen tilmeldinger/indbetalinger.
KF mente ikke, at det var en god ide at bruge så mange penge på dette arrangement. IHS gjorde
opmærksom på, at det var penge, der blev taget fra de foreningsløses kontingent indbetalinger, og at
det derfor lå udenfor præsidiets arbejdsområde. Resten af præsidiet bakkede op om arrangementet.
Ad 1:

Referatet fra seneste præsidiemøde 10. februar blev godkendt.

Ad 2:

Referatet fra Repræsentantskabsmødet 2016 blev godkendt.

Ad 3:

Opgaverne i forbindelse med jubilarstævnet 2016 blev fordelt således;
HR og EJ står for salg og bestilling af billeder.
FR og HT står for bord arrangementet og salg af overskydende billetter.
Resten af formændene møder op ved spisesalen og hjælper til, hvor det er nødvendigt.

Ad 4:

Økonomi, herunder status for konto for de foreningsløse. OBP henviste til det udleverede
materiale med kontooplysninger.

Ad 5:

Deadlines til ”Gardehusaren” skal overholdes, kun i specielle tilfælde afviges der fra
deadline, det kan f.eks. være i forbindelse med større arrangementer, der ligger tæt på
deadline. I sådanne tilfælde reserveres der plads i ”Gardehusaren” til tekst og billeder.

Ad 6:

Næste præsidiemøde afholdes den 16. november kl. 18.00 på Antvorskov Kaserne.
Program den 16. november, Spisning, præsidiemøde og uformel husar-hygge og overnatning.
Den 17. november er der 402 års fødselsdagsparade.
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Ad 7:

Eventuelt: KF havde fremsendt 9 spørgsmål, han ønskede drøftet på præsidiemødet. For at
få afklaret disse spørgsmål tilbød IHS, at møde op på GHF for Frederikssund og omegns
næste bestyrelsesmøde til oktober. KF vil drøfte IHS’s tilbud med bestyrelsen. (KF meddelte
kort efter, at GHF Frederikssund ikke ønskede at benytte sig af præsidentens tilbud. Senere
blev tilbuddet taget op igen, og mødet blev gennemført den 23. november 2016 med
deltagelse af præsidenten og formanden for GHF Næstved).
OBP vil meget gerne have en melding om, hvor mange jubilæumstegn vi regner med at skulle
bruge de kommende fem år. OBP vil også have en melding om, hvor mange jubilæumstegn vi
skal bruge i 2017.

KF har på mail af 22. september 2016 meddelt, at han ikke kunne godkende referatet samt: ”Endeligt
skal jeg herved oplyse, at jeg fraskriver mig et hvert ansvar for de dispositioner som præsident og
præsidium fremover foretager, der har betydning for DGHF´s økonomi.”
(KF bemærkninger til referatet blev drøftet den 23. november 2016 og Præsidenten besluttede
efterfølgende at KF bemærkninger indsættes som en efterfølgende dissens til referatet.)
Ref.: IHS/HT
Dissens til referatet af Knud Fischer, GHF Frederikssund & Omegn:
I sidste afsnit side 1er det oplyst at:
”Før vi gik over til dagsordenen, tog IHS ordet for at tage hul på nogle problemstillinger der havde
været i forbindelse med udgivelsen af ”Gardehusaren” nr. 2 – juni 2016.”. Ifølge mine notater oplyste Ib
H. Sørensen, at Knud Fischer havde kontaktet redaktøren Silas per telefon for at kritisere ham, og Ib H.
Sørens fremførte en meget voldsom kritik at Knud Fischer for dette. Knud Fischer påpegede over for Ib
H. Sørensen, at Knud Fischer mente, at denne påstand var urigtig. Knud Fischer fremlagde kopi af
mailkorrespondance med Silas. Dette ville Ib H. Sørensen ikke høre på. Jeg mener, at det er en meget
alvorlig sag, at Ib H. Sørensen tilsyneladende fremførte urigtige påstande under et præsidiemøde. At
dette hændelsesforløb ikke medtages i referatet, finder jeg meget overraskende. På denne baggrund
kan jeg ikke godkende udkastet til referat.
Side 2. 5. afsnit, her står der i referatet:
”KF mente ikke, at det var en god ide at bruge så mange penge på dette arrangement”. Dette er
forkert. KF har gentagende gange sagt at det var en god ide, men KF har også gentagende gange bedt
om en redegørelse for, hvorfor DGHF skal betale for dette arrangement. Og samtidig en redegørelser
for hvornår det var besluttet, at DGHF skal bidraget til dette arrangement. Det har jeg stadig ikke fået
en forklaring på.
I øvrigt mener jeg, at jeg gentagende gange påpegede, at præsidiet i henhold til fællesvedtægterne § 7
var ansvarlig for DGHF´s økonomi. Dette er heller ikke medtaget i referatet.
Jeg kan derfor ikke godkende referatet.
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