
Præsidiets beretning for året 2014/2015 
 
Danske Gardehusarforeningers mål 

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. 
  
Danske Gardehusarforeninger (DGHF) skal være synlige og tiltrækkende for den moderne soldat, både soldaten der har 
bidraget med deltagelse i internationale operationer, og sol-daten 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 vil arbejde for at fastholde de relevante dele af Hærens og Gardehusarre-gimentets historie og sikre de 
såkaldte ”bløde værdier”, som er en meget væsentlig del af korpsånd og sammenhold - og som kendetegner et sundt 
regiment. Det skal ikke blot være økonomiske opti-meringer fremsat af ikke-militære analytikere, som dikterer den 
militære struktur og de militære op-gaver. 
 
DGHF hylder GHRs professionelle soldaters virke. Vi er stolte af deres arbejde i internationale mis-sioner, og vi er rede 
til at hylde soldaterne, og vi vil i takt med behovene erkendes arbejde for at tilvejebringe økonomiske midler, som kan 
kanaliseres ud til støtte for fysisk og psykisk sårede solda-ter. (Danske Bank reg.nr. 9543 kontonr. 10353122) 
 
Men vi vil også fastholde et sundt foreningsliv: At holde sammen og dele et fællesskab. Vi kan gen-tage fra tidligere 
udsagn: ”Vi vil skabe rammer for et godt samvær for medlemmerne ude i forenin-gerne – og også mellem foreningerne; 
gerne udmøntet i fælles arrangementer”. 
 
Udviklingen i gardehusarforeningerne 

Foreningsåret har været præget af vemodige forandringer i flere foreninger. Enten har helbred eller dødsfald været 
anledning til ændringer i ledelserne. Men vi har også set at ansvarlige medlemmer dukker frem og tager ansvar. Det er 
meget glædeligt, og det vidner om, at viljen skaber vejen. 
DGHF lovgrundlag har skabt en fleksibel mulighed for at etablere ledelser i GHF således tilpasset de lokale muligheder 
og ambitioner. 
I Præsidiet er vi dog ikke i tvivl om, at udviklingen er sat i gang i den rigtige retning for at skabe et moderne foreningsliv. 
 
Som tidligere konstateret, så ligger der konstant to store udfordringer for os alle: Først og fremmest at sikre DGHF styrke 
igennem en stabil medlemsrekruttering og dernæst at lave relevante tilbud af aktiviteter til medlemmerne. 
  
Igen i år er alle kræfter sat ind på at rekruttere medlemmer til ”husar-fællesskabet”, og derfra arbejde for at 
medlemmerne søger ud i foreningerne. Interessen for at være en del af husarfællesskabet og at kunne støtte 
veteranarbejdet er nøglen til at skabe interesse blandt nye medlemmer. Vi kan dog generelt konstatere et status quo i 
medlemstallet på 1706 i år. 
 
Vi kan være stolte af denne tilslutning. Det skal tilføjes, at Præsidenten fortsat inviteres til at orien-tere om medlemskabet 
og vores arbejde for kommende hjemsendte husarer på Gardehusarkasernen. Det sker den 13. maj for HBU´erne og 
igen sidst i juli 2014 for personellet i Heskeskadronen. 
 
Ud over ganske små variationer kæmper foreningerne med at holde status quo på medlemstallene. Mit bud var sidste år, 
at foreningerne skulle komme med flere tilbud om aktiviteter for alle typer af medlemmer! Og det har flere af dem vitterlig 
forsøgt med held. 
 
Vi har også efter en beslutning i Præsidiet gennemført en fordeling af nye medlemmer til de lokale gardehusarforeninger 
straks ved medlemsregistreringen. Det er modtaget godt, og vi fortsætter ad det spor. 
 
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 Gar-dehusarforenings medvirken i arbejdet 
bør fortsættes. 
 
DSL har været meget aktiv igennem Forsvar og Sikkerhed i forhold til dialogen mellem politikere og soldaterforeningerne 
om den nye lov om Forsvaret og Forsvarets organisation. 
  
Hvad bekymrer i den sammenhæng? At Forsvaret får tilstrækkelige ressourcer og muligheder for at prioritere jævnfør de 
militærfaglige vurderinger. DGHF vurderer, at man kun derved kan bibeholde en tilstrækkelig sam-menhængskraft og 
have mulighed for at virke i helheder, som er tilstrækkelig troværdige – både for ”ven og fjende”. Præsidenten for DSL a i 
opfordret præsidenten for DGHF til at indgå i en arbejds-gruppe netop om disse spørgsmål, og det har jeg bekræftet min 
interesse i. 



  
Danske Gardehusarforeninger har været repræsenteret med sine valgte delegerede i DSL møder i årets løb. I år fik 
DGHF sat et fingeraftryk på foreningernes fødselsdagsgave til Hendes Majestæt Dronnin-gen. Vi fik samlet alle 
foreninger i én gave, som blev en rund bænk af teaktræ til slotshaven i Fredensborg. 
  
Dronningen tegnede selv en skitse til projektet, og vi fik snedkermester Bruno Hansen, Slagelse til at udføre opgaven. 
Gaven blev overrakt af en delegation fra Danske Soldater- og Mari-neforeninger samt Bruno Hansen ved gaveaudiens 
på Amalienborg den 14. april. 
 
Bladet ”Gardehusaren” 

DGHF overtog i samarbejde med Sjællandske Livregiments Soldaterforening sidste år alle forplig-telser – 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 undværes. 
  
Redaktør Silas Mortensen er uddannet journalist og har aftjent sin værnepligt ved Gardehusarregimentet, og han har 
dermed den bedst mulige indsigt i bladets betydning i begge lejre. Vi glæder os over en række fine blade. Redaktøren 
sætter fortsat bladet i samarbejde med webmaster. 
 
Bladet udkommer kvartalsvis, og vi kan gennemføre alt dette og påtage os regimentets andel af bladudgivelsen, men det 
er ikke nogen hemmelighed, at vores økonomi på bladet er under pres – ikke mindst pga. udgivelsesomkostningerne. 
Bladet bliver fremover på 24 sider, og i de tilfælde, hvor redaktøren mangler plads, vil artiklerne blive redigeret således at 
de fortsættes på 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 medlem-merne ikke kunne undvære en fast 
kilde til informationsudveksling. Det vil vi kæmpe hårdt for at videreføre fremover – især til gavn for vores ældre 
medlemmer. 
 
Imidlertid må de øgede omkostninger til tryk og forsendelser nøje overvåges, så disse udgifter hol-des i balance med 
foreningernes indtægter og emnet er altid på dagsordenen under præsidiemøder-ne. 
 
Hjemmesiden 

Præsidiet noterer sig en nogenlunde konstant brug af hjemmesiden. Vi skal fortsat arbejde med det-te 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 

Det er ingen hemmelighed, at foreningen er under pres pga. vanskelige muligheder for at rekruttere nye medlemmer. 
DGHF ser det som en vigtig opgave at støtte SJLR Soldaterforening, fordi den også er en brik i grundlaget for 
eksistensen af Gardehusarregimentet. Vi kan med Fællesvedtægten som grundlag tilbyde SJLR medlemmer samme 
vilkår for at kunne mødes på Gardehusarkasernen som alle andre tidligere soldater. Samarbejdet udmøntes generelt om 
bladudgivelsen i Bladudvalget. 
  
Foreningerne var også samlet om deltagelsen i jubilarstævnet den 14. september 2014 og det samar-bejde kunne 
fremover måske udvides til også at omfatte De Blå Baretter. 
  
GHR 400 års jubilæum 

Jubilæumsåret blev en flot markering af husarer i mange sammenhænge. Regimentschefen har ved flere lejligheder – 
også direkte overfor vores formandskreds udtrykt sin taknemmelighed over for-eningernes aktive medvirken. Ikke mindst 
ved kransenedlægninger ved mindesmærkerne for de forskellige slag og træfninger, som regimentets soldater igennem 
tiden har medvirket i jf. regimen-tets fanebånd. Her vil jeg undtagelsesvis fremhæve GHF Syd- og Sønderjylland for en 
trofast ind-sats flere steder. 
 
Vi afholdt en meget vellykket festmiddag efter repræsentantskabsmødet den 24. maj 2014. Det var en flot fest, hvor vi 
også havde vores regimentschef og frue med. 
Nævnes i denne sammenhæng skal også Hærens 400 årsdag, som blev markeret i Kastellet den 6. september 2014. 
DGHF deltog ved at bemande en lille bod sammen med tjenestgørende husarer og der blev langet forskellige effekter 
over disken – ikke mindst regimentsbogen. Vi anvendte også muligheden for at informere interesserede tilskuere om 
vores foreninger 
 
Præsidiemøder 

Der har været afholdt præsidiemøder den, 13. september 2014 og den 15. november 2014 og den 10. februar 2015. 
 
Repræsentantskabsmødet 



Repræsentantskabsmødet blev gennemført den 24. maj 2014. Præsidiet havde nedsat en lille ar-bejdsgruppe som 
festudvalg og alle medvirkende heri havde stor ære af arbejdets resultat. Feltpræst Andreas Christensen stod for 
ledsageraktiviteten under mødet og havde stor ære af sit foredrag om udviklingen af militære beklædningsgenstande. 
Andreas afholdt en kort andagt for alle også. 
 
Tak 

Jeg vil gerne takke Forretningsudvalget. Redaktøren og Webmaster takkes også for deres store ar-bejde 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 

 


