Referat bestyrelsesmøde 24.april 2017
Fraværende: Mikkel Sejersteen

Referat: Casper Kløve Jensen
1. Formandsoverdragelse:
Afgående formand Knud Fischer overdrog foreningens effekter til tiltrædende formand Kristian
Klysner, der returnerede med en vingave.

2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 23.januar 2017:
Referatet blev gennemgået og godkendt.

3. Godkendelse af referaterne fra generalforsamlingen 23.marts 2017:
Referatet og formandens beretning blev gennemgået og godkendt.

4. Konstituering af bestyrelsen:
Bestyrelsen konstituerede sig som følgende:
Kasserer: Kai Illemann
Sekretær: Casper Kløve Jensen
Næstformand: Vagn Hove.

5. Formanden har ordet:
Præsidiemødet 10/2: Økonomiområdet har frembragt et overskud på cirka 12.000 kr. Man
forventer et større overskud for 2017. En nyligt indgået kontrakt med et trykkeri giver en
betragtelig besparelse i omkostningerne til produktionen.

Medlemsaktiviteter: Hvordan kan vi tiltrække unge medlemmer til vores arrangementer? Kai
foreslog en mødeaften, hvor de unge har mulighed for at mødes med bestyrelsen og høre om de
kommende aktiviteter i foreningen.
Kristian foreslog enten en skydeaften, for at lokke de unge medlemmer til, eller at man kontaktede
de andre lokalforeninger (København, Frederiksborg og Nordvestsjælland, samt afdelingen i
Roskilde) om samarbejde på fællesarrangementer.
Planlægningen af 100 års fødselsdagen og værtskabet for repræsentantskabsmødet 2019 skal
påbegyndes inden årets udgang.

6. Repræsentantskabsmødet 20.maj:
DGHFs økonomi har været drøftet, og man er enedes om at få tilknyttet en revisor til revidering af
regnskaberne. Det behandles på repræsentantskabsmødet.
Præsidiet har ønsket, at samle den centrale del af medlemskartoteket og
kontingentopkrævningen, og man er gået med til at lave en forsøgsperiode på 2 år. Forslaget skal
behandles på repræsentantskabsmødet.
Forslaget kan frygtes, at det kommer til at koste medlemmer på sigt, da nogle af foreningens
medlemmer betaler deres kontingent på den årlige generalforsamling.
GHF Frederikssund stiller med et input til repræsentantskabsmødet vedrørende
kontingentopkrævningen.
Kristian, Kai og Casper deltager i repræsentantskabsmødet 20.maj 2017. Mødested hos Kristian kl.
08:00.

7. Kassereren har ordet:
Kassereren opgjorde foreningens økonomi, pr dags dag er beholdningen 18.513 kroner. Der findes
49 medlemmer i foreningen, og 2 er i restance.

8. Kommende arrangementer:
4.maj på Frederikssund havn, Kristian og Knud deltager.
Sommerudflugten går til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm lørdag den 19.august 2017. Omtale af
dette arrangement bringes i juninummeret af Gardehusaren.

Julebankospillet afholdes den 17.november 2017.

Deadline Juni 2017 er 15.maj.
Deadline Oktober er 15.september.
Deadline December er 15.november.

9. Bordet rundt:
Knud havde været til foredrag med oberst Lars Møller (Operation Bøllebank) sammen med Vagn
Hove og de blå baretter.
Kai efterlyste en bestyrelsessommerfest. Revisorerne og Asger Pedersen inviteres med damer.
Sommerfesten afholdes den 15.juli 2017 hos Jan.
Vagn foreslog at samle et arkiv vedrørende foreningens 100 års fødselsdag i 2019.
Casper gav en kort orientering om, at regimentschefen ved Gardehusarregimentet havde fået en
kort orientering om foreningens 100 års fødselsdag ved generalforsamlingen hos
Gardehusarregimentets Historiske Samlings Venner.
Kristian ønskede at få taget nye billeder til foreningens hjemmeside.
Jan fortalte kort om sig selv.
Fotografering til hjemmesiden på næste bestyrelsesmøde, husk foreningstegn.

Næste bestyrelsesmøder afholdes 15.juli 2017 og 30.oktober 2017.
Kaffe og kage: Kristian.

