
Danske Gardehusarforeninger                                                                    30. maj 2010

Præsidiets beretning for året 2009/2010

Danske Gardehusarforeningers mål.
Præsidiet vil arbejde for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, 
der er tiltrækkende for Gardehusarregimentets soldater. Danske Gardehusarforeninger 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.
Vi vil være synlige med et konstant tilbud om støtte til Gardehusarregimentet i de opgaver 
regimentet løser i dagligdagen. Vi vil være synlige i den offentlige hyldest til soldaterne, og vi vil 
arbejde for at tilvejebringe økonomiske midler, som kan kanaliseres ud til støtte for fysisk og 
psykisk sårede soldater fra internationale operationer.
Det var målene ved foreningsårets begyndelse. Vi traf en vigtig beslutning om at justere 
fællesvedtægten, så vi kunne håndtere modtagelsen af donationer og kanalisere midlerne ud til 
rette vedkommende (Danske Bank reg.nr. 9543, kontonr. 10353122)
Arbejdet er blevet fortsat og intensiveret i det forgangne år.

Støtte til sårede og faldne soldater.
Der skal fremover holdes fokus på de opgaver, som Gardehusarregimentet har med at støtte 
sårede og pårørende til faldne soldater. GHF har i årets løb taget forskellige initiativer på området. 
GHF har også i år været deltagere med respektive faner i forbindelse med begravelserne af faldne 
husarer. Vores konto til støttearbejdet har igen i år været anvendt godt, og vi er meget 
taknemmelige for at både medlemmer og eksterne giveres bidrag til arbejdet.
Vi har uddelt 10 julekurve á kr. 500,-, som muliggjorde, at foreningerne – efter forudgående aftale - 
aflagde besøg hos sårede soldater, som på tidspunktet var uarbejdsdygtige. Det drejede sig både 
om fysisk og psykisk skadede soldater. Præsidiet vil fortsætte initiativet i det kommende år.

Arrangementer for hjemvendte soldater
Som noget nyt arbejdede vi i efteråret 2009 med at rejse sponsorater til arrangementer for 
hjemvendte soldater og deres pårørende. Det lykkedes således at få Parken, Sport og 
Intertainment A/S til at give billetter til alle soldater på ISAF Hold 7 med hver en pårørende til en 
SAS Liga fodboldkamp i Parken. Der blev billetter til overs til GHF medlemmer. Dertil inviterede 
Parken fem sårede husarer med hver én pårørende til frokost i VIP Lounge, hvorfra de også kunne 
følge kampen. Det var et initiativ, vi var taknemmelige for.
Fra mikrobryggeriet Skands modtog GHF en øl til hver husar fra ISAF Hold 7, og den blev leveret, 
så den kunne drikkes til hjemsendelsesfest/julefrokost 2009. 
Irma donerede slik til ovennævnte fodboldkamp. 
GHF vil fortsætte med at forsøge at knytte bånd mellem sponsorer og hjemvendende hold fra 
Afghanistan.

Initiativgruppen – ”Veteranhjem Vestsjælland”
Sidste år besluttede vi også at prøve at initiere et arbejde for især psykisk skadede husarer, og det 
skulle ske i et samarbejde med en institution, som kunne give rammer til arbejdet. Præsidenten og 
Skolelederen på Gerlev Idrætshøjskole havde drøftet mulighederne, og der var udtalt støtte hertil 
på sidste års repræsentantskabsmøde.
Arbejdet blev iværksat ved, at præsidenten, sammen med landsformanden for Sjællandske 
Livregiments Soldaterforeninger, indkaldte fagforeningsrepræsentanterne for de militære 
fagforeninger på Antvorskov Kaserne til et møde i efteråret 2009. Oplægget til mødet var en 
afklaring af, om der var et behov for initiativer til soldater i Vestsjælland. Dette skulle ses i lyset af, 



at der allerede var taget beslutning om at etablere tre veteranhjem (København, Fredericia og 
Aalborg).
Det blev hurtigt klart, at der var et stort behov for en indsats. Efter tre møder i initiativgruppen – 
hvor det seneste var med deltagelse af Hærens Konstabel- og korporalsforenings konsulent - 
kunne vi konstatere, at der var overraskende mange soldater alene på Antvorskov Kaserne, som 
faktisk ikke var 100% egnede til soldaterjobbet som følge af de psykiske påvirkninger under 
tidligere udsendelse til internationale missioner. De har alle behov for én eller anden form for 
støtte.
Der har også været enighed om, at man realistisk nok ville få svært ved at anskaffe og drive et 
egentligt veteranhjem i Vestsjælland – alene fordi de afsatte midler i forsvarsforliget allerede var 
disponeret til de tre nævnte initiativer m.v. Derfor er grundlaget for det videre arbejde en 
projektstruktur baseret på et netværk med en koordinator, som er ansat på kasernen, og som har 
en stor grad af tillid blandt de berørte personelgrupper. 
Princippet er, at vi betaler for det, der er behov for og kun det. Og vi vil undgå at bruge penge på 
løbende driftsudgifter!

Initiativet 
Det blev besluttet på seneste møde i Initiativgruppen at iværksætte et forsøg.
Der er blevet udpeget fire ”soldaterfamilier”, som inviteres til et ophold af tre døgns varighed på 
Gerlev Idrætshøjskole. Det er inklusive familiernes eventuelle børn. 
Her skal familierne sammen med relevante ressourcepersoner (primært kollegaer) igennem et 
forløb, hvor de får mulighed for at bearbejde sine og de øvriges vanskeligheder i det daglige for at 
få struktur på arbejdsliv og familieliv igen. Resultatet skulle gerne blive et nyt netværk for familierne 
og en selverkendelse, som konstruktivt kan bruges for at komme videre med livet.
Skolen giver de bedste fysiske rammer til arbejdet, og dertil har den alle tænkelige tilbud for fysisk 
udfoldelse for både voksne og børn, som kan give et spændende samvær.
Forsøget vurderes at komme til at koste omkring 50.000,- kr., og hvis det lykkes til alles tilfredshed, 
er det forsigtigt anslået, at behovet for sådanne ophold er ca. ti gange større.
Præsidenten har indledningsvis besluttet at prøve at gennemføre initiativet alene i GHF regi og 
dvs. uden at søge forsvarets myndigheder om penge til projektet. Der er udsendt et brev til ca. 90 
virksomheder i Vestsjælland med opfordring til at støtte GHF via vores konto. Det er endnu for 
tidligt at vurdere projektet på dette punkt.

Samarbejde med Danske Soldaterforeningers Landsråd(DSL)
Arbejdet med støtte til skadede soldater er også på dagsordenen i Danske Soldaterforeningers 
Landsråd. Der arbejdes med forskellige modeller til støtte. Der arbejdes fortsat på at etablere 
bemandede ”veteranhjem”. DSL er også med i Forsvarschefens nyetablerede ”Veteranforum”, som 
er et informationsudvekslingsforum for aktive foreninger. Lidt skuffende har GHF ikke fået plads 
heri, men er henvist til at formidle sine bidrag via DSL. Sideløbende er der gang i en arbejdsgruppe 
i Forsvarsministeriet, som skal formulere en ”veteranpolitik”. Det forventes at være afsluttet i løbet 
af sommeren i år. Efterfølgende skal der laves en ”veteranudredning”, som efter Præsidentens 
vurdering bl.a. kommer til at indeholde behovsbeskrivelsen. Dette arbejde vil Præsidiet også gerne 
støtte og søge at få en positiv indflydelse på. Udgangspunktet for Præsidiet er fortsat at holde 
fokus på de erfaringer Gardehusarregimentet har høstet igennem de seneste tre år.
Primært af denne årsag vil GHF indtil videre fastholde kontakten til formandskabet i DSL.

Præsidiet har tidligere udtrykt tvivl om, hvorvidt der kommer et positivt afkast af at støtte DSL. 
Tvivlen er desværre blevet bekræftet i årets løb; primært fordi GHF ikke får direkte adgang til 
veteranarbejdet. Præsidiet vil løbende vurdere, om der skal ske ændringer i samarbejdsrelationen 
til DSL.

Under landsrådsmødet medvirkede GHF til at anerkende optagelsen af en ny organisation i DSL. 
Det var ”Danske Krigsveteraner og Pårørende”, som i årets løb har udrullet et formelt grundlag for 
at opfylde kriterierne for indtræden i samarbejdet i DSL. Bl.a. De Blå Baretter protesterede imod 
optagelsen.

Præsidenten har deltaget i DSL formandsmøde den 21. januar 2010 i Odense.
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Præsidenten og to delegerede deltog i DSL Landsrådsmøde den 17. – 18. april 2010.

Bladet ”Gardehusaren.”
Samarbejdet om bladet fungerer fortsat godt, og grundlaget for at videreføre bladet er på plads 
efter seneste bladudvalgsmøde, der blev afholdt den 20. april 2010. Der udsendes seks årlige 
numre, og igen i år har der fra flere sider været udtrykt anerkendelse for det store arbejde fra 
redaktørernes side – trods indlæggelse på sygehus, uddannelse o.m.a. Foreningerne og 
regimentet var enige om at søge billigere fremstillingsmuligheder. 
Det er Præsidiets opfattelse, at ”det gamle blad” er en værdifuld faktor for rigtig mange husarer, og 
bestræbelser på at udgive en elektronisk version må ikke blive udelukke bladet.

Hjemmesiden
Præsidiet har i året fået moderniseret hjemmesiden og tiltag - for ad denne vej at få nye 
medlemmer - vurderes at være væsentlige forbedringer. Vi skal fortsat arbejde med dette såvel 
som moderniseringen af de traditionelle materialer til hvervning. Der har været registreret ca. 600 
”hits” på hjemmesiden pr. måned i 2010. Der arbejdes videre på at skabe et flot og brugervenligt 
elektronisk blad, som bla. udsendte husarer kan have glæde af på Internettet. 

Samarbejdet med Sjællandske Livregiments Soldaterforening, 4. 
Regiment.
Det gode samarbejde kører fortsat mellem foreningerne. Der koordineres tæt og problemfrit om 
opgaverne. Også i 2009 var foreningerne samlet om deltagelsen i jubilarstævnet den 19. 
september 2009. 

Kransenedlæggelse ved mindetavlen på Gardehusarkasernen i  
Næstved.

I respekt for den indsats gardehusarer ydede under besættelsen 1940 – 45 lagde præsidenten den 
29. august 2009 en krans ved mindestenen og -tavlen på det tidligere kaserneområde i Næstved.

Deltagelse i lykønskninger.
Præsidenten og vicepræsidenten overbragte GHF lykønskninger til Hendes Majestæt Dronningen 
(HMD) i anledning af 70 års fødselsdagen den 16. april 2010 på Amalienborg Slot. GHF gav HMD 
en check på kr. 5000,- og en flot buket blomster. Pengene var forlods aftalt at skulle doneres til 
Soldaterlegatet. Dette er sket, og Administrationen for Soldaterlegatet har skriftligt takket for 
gaven. HMD udtrykte stor glæde ved, at gaven på denne måde kunne nyttiggøres og Dronningen 
var levende optaget af veteranarbejdet, som Dronningen fandt var af væsentlig betydning.
GHF deltog i faneborgen med fanerne for at hylde HMD under køreturen igennem København. 
Stor tak fra Præsidiet for deltagelsen.
Tilsvarende var der stor interesse for at medvirke i hyldesten til Hans kongelige Højhed 
Prinsgemalen også i anledning af fødselsdag. Det skete i Fredensborg. 

Præsidiemøder.
Der har været afholdt præsidiemøder på Antvorskov Kaserne den 18. september 2009, 17. 
november 2009 og 9. februar 2010.

Repræsentantskabsmødet.
Repræsentantskabsmødet blev gennemført søndag den 17. maj 2009 på Motel Præstekilde på 
Møn. Gardehusarforening Møn havde stor ære af det veltilrettelagte og gennemførte 
mødearrangement. Også ledsagerturen til bl.a. det geologiske museum t værdsat.  Præsidiet 
takker foreningen for indsatsen.
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Årets jubilarstævne.
Jubilarstævnet blev gennemført den 19. september 2009 på Antvorskov Kaserne og var igen i år 
en stor succes. Rigtig mange – også ”nye ansigter” så som 50-års-jubilarer, der aldrig tidligere har 
været med - ønskede at deltage i frokosten på kasernen. Der var en fantastisk god stemning og 
Præsidenten vil – godt opfordret af et medlem - gøre en ekstra indsats for at få den tredjedel af 
deltagerne i frokostarrangementet der ikke allerede er medlemmer af en forening til at indmelde sig 
straks. Arrangementet var festligt, og regimentet samt Lokal Støtteelement ANT skal have ros for 
gennemførelsen.  

Udfordringerne.
Også i 2009 har foreningerne generelt oplevet et vigende medlemstal svarende til ca. 4%, således 
er vi nu 1467 medlemmer pr. medio 2010. Forretningsudvalget har drøftet hvervning, og der blev 
gennemført en drøftelse under det første præsidiemøde i 2008 med nytiltrådte præsident. 
Det var bl.a. et synspunkt, at rekrutteringspuljen til GHF burde overvejes udvidet for overhovedet at 
håbe på at kunne vende udviklingen. 
Præsidenten foreslog sidste år Præsidiet at overveje at udvide rekrutteringsgrundlaget til også at 
omfatte de værnepligtige, som har afsluttet Hærens basisuddannelse. Det vil sige værnepligtige, 
som har gennemført 4 måneders tjeneste. 
Modellen har skabt debat, og mange har haft den opfattelse, at personel med en så kort 
uddannelse ikke har indarbejdet en tilknytning til regimentet, der kunne bære ansvaret for at 
formidle de værdier og den tilknytning, som husarer deler. Præsidenten tog initiativ til, at man også 
udlevede husarnålen til de værnepligtige ved hjemsendelsen i håb om, at det ville medvirke til at 
bane vejen for nye medlemskaber. Det må konstateres, at det desværre ikke var tilfældet.
Derfor besluttede præsidenten ved seneste hjemsendelse, at omlægge strategien for afskeden 
med de værnepligtige.  De modtog en helt simpel indmeldelsesblanket uden mange informationer 
om valg af foreninger. Og så blev vægten på præsidentens foredrag om soldaterforeningerne lagt 
på betydningen af at være med til at støtte foreningernes arbejde for veteraner igennem 
medlemskab. Samtidigt blev det oplyst at nye medlemmer ville modtage en nål og et blad ved 
aflevering af medlemsansøgningen. Det gav øjeblikkeligt 23 nye medlemmer blandt den gruppe af 
værnepligtige, der havde valgt ikke at ville gennemføre yderligere uddannelse. De øvrige, som 
fortsatte den militære uddannelse, var allerede sendt til Holstebro til fortsat uddannelse forud for 
udsendelse til Afghanistan. Dem tager vi imod, når de engang vender hjem. 
Den hidtidige praksis for hjemsendte i Hesteskadronen fortsætter uændret, så de modtager en 
husarnål og vinderne i de afsluttende ridekonkurrencer modtager en ”æressabel”. 
De lokale foreninger tilskyndes til konstant at forsøge hvervning også gennem nye initiativer i det 
lokale foreningsliv. Det har været bragt til overvejelse at lave større arrangementer for 
foreningerne, og eksempelvis søge at aflægge ”virksomhedsbesøg” ved forsvarets nye 
myndigheder for derved at søge opmærksomhed blandt potentielle medlemmer, som måtte have 
interesse for regimentets og Forsvarets virksomhed.

Tak
Jeg vil gerne takke Vicepræsidenten, Hovedkassereren, Redaktøren, Sekretæren og 
Forretningsføreren for deres helhjertede indsats og støtte til mig i mit hverv. Tak til vores 
redaktører og annoncører.
Sidst men ikke mindst en tak til formænd og bestyrelsesmedlemmer i Gardehusarforeningerne for 
deres store arbejde til bedste for medlemmerne i Danske Gardehusarforeninger. Uden jer går det 
ikke!
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