Fruerlund 22
2850 Nærum
Tlf.: 61300536
Email.: ibheso@gmail.com

8. februar 2013

Referat af præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne
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Dagsorden for mødet:
1.
2.
3.
4.
5.
5a
6.

Præsidentens velkomst
Bemærkninger til referat af mødet 15. november 2012 (på hjemmesiden)
Status for forhandlinger om bladet
Budget og regnskab - hovedkassereren
Repræsentskabsmøde 2013 – bidrag til dagsorden mv.
Repræsentskabsmøde 2014
Eventuelt

Referat:
Tilstede var 15.

Ad 1:
Præsidenten bød velkommen og startede mødet med at præsentere ”dagens tal!” DGHF
havde nu 1731 medlemmer og der havde været stor interesse for medlemskab hos de netop
hjemsendte værnepligtige i Hesteskadronen. IHS havde stor forventning til at vores fremtid
var forholdsvis stabil som forening, og den ville kunne overleve; i alle tilfælde så længe der
var værnepligtige ved Hærens Basisudddannelse og Hesteskadronen ved GHR. Desværre
så det ikke helt så lyst ud med SJLR Soldaterforeninger som stod med en medlemstilbagegang på op imod 25% i år. IHS var glad for, at regimentschefen havde udtrykt positive forventninger om det fremtidige samarbejde mellem soldaterforeninger og regimentet.
Ad 2:
Referatet af mødet 15. november 2012 blev godkendt uden bemærkninger. Det kan findes
på hjemmesiden.
Ad 3:
Der har ikke været afholdt møder i nogen arbejdsgrupper, men en omfattende udadvendt
aktivitet, har der været for at få forskellige tilbud, som kunne danne grundlag for beregninger
for en ny bladudgivelse. Der blev i denne forbindelse omdelt tilbud fra Rudersdalsavis og fra
Slagelsetryk. For tiden kører Freddy Rasmussen (FR) til GHR og sender bladene derfra. FR
kan arrangere dette for ca. kr. 11,65 fremfor en porto på ca. kr. 13. Der indgår en fremtidig
kvartalsmæssig udgivelse, der qua sin opsætning på 24 sider er med til en billiggørelse bladet. Det er vigtigt for regimentet at kunne uddele et eksemplar af bladet til alle de ny rekrutter. Det tiltrådte Bladudvalget under et møde tidligere d.d. Ib H. Sørensen (IHS) havde drøf-
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tet artiklernes indhold og sprog med redaktøren, og der er enighed om, at alle artikler skulle
affattes i en sprogform, som kunne læses af både tidligere og nuværende husarer og ikke
mindst af ikke militærfolk. Johannes Christoffersen (JC) vil fortsat gerne undersøge forskellige muligheder for alternativer til Slagelse Tryk.
IHS gav sine foreløbige tanker om sammenhængen imellem hjemmesiden og bladfremstillingen, som bl.a. omfatter en elektronisk deadline for optagelse af stof i bladet. Der arbejdes
på at lave en skabelon for tekst på hjemmesiden, som automatisk angiver den formatering
stoffet skal have fra foreningerne. Alt dette vil der blive fulgt op på og der opfordredes til at
komme med forslag hertil. Webmasteren og redaktøren vil se på en løsningsmodel. Ib
spurgte om de fremmødtes mening til det oplæg. Alle var enige om, at det var et flot og omhyggeligt arbejde, som var blevet udført. Per Mygind (PM) tilføjede, at alt gik i retning af, at
hjemmesiden bør bruges noget mere. Poul Rønholdt var også helt enig i det flotte foreløbige
arbejde, men der var stadig mange medlemmer, der kun havde det net, ”som var omkring
hønsegården”. Carl Jürgen Bock tilføjede, ligesom PM var inde på, at interessen for hjemmesiden skal styrkes. IHS konkluderede, at han og bladudvalget vil fortsætte opgaven og
udtrykte, hvor vigtig det er, at den visuelle og direkte form bladet udgør, er en meget stor del
af den fællesskabsfølelse, som er et vigtigt element, hvilket ikke helt kan opnås på internettet.
IHS fandt, at der var et godt grundlag for videreførelse af bladet i årene fremover.
Ad 4:
Budget og rengskab blev fremlagt af hovedkasserer Ole B. Petersen (OBP) efter regnskabet/budget var blevet omdelt. Ved gennemgangen oplæste OBP alle vigtige ”nøgletal” og
gav mange informative kommentarer. Så herefter var der ingen yderlige spørgsmål eller bemærkninger. Kontingent kunne fastholdes på nuværende niveau, men det er op til Repræsentantskabsmødet at godkende det.
Ad 5:
John Brauer meddelte, at han var ved at gøre indbydelsen til repræsentantskabsmødet færdig. Herefter var der en principiel orientering om hvem der var på valg, herunder sekretæren
Ditte Nonno, der står for at blive udsendt til Afghanistan, og derfor ikke har mulighed for at
fortsætte.
Ad 5a:
IHS orienterede omkring jubilæumsåret 2014. Der arbejdes med mange indslag i løbet af
året; For vores repræsentantskabsmøde kunne der være en speciel hesteeskadronopvisning
og i øvrigt en dag baseret på, at det blev en familiedag ud over det sædvanlige. Vi kan håbe
på, at protektor Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og Kronprinsessen vil komme
tilstede også. IHS omtalte den forhenværende feltpræst, som er en fremragende taler mv og
syntes, at det vil være en god ide, at indgå en aftale med ham om at lave en ”feltgudstjeneste” eller snarere en festgudstjeneste. De fremmødte fandt forslaget fint. JC talte om en ”gallafest” med ledsagere, og det medførte en hyggelig sank med mange – ind i mellem muntre forslag. Slagelses borgmester ville gerne deltage (sikre byens medvirken), hvis hun havde
mulighed for det. IHS ville fremlægge et par forslag senere
Ad 6:
Hans Chr. Nielsen var til Nytårskur og videregav en kongelig hilsen til præsidiet.
Næste møde aftaltes til den 13. september 2013
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