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Referat af præsidiemøde på Antvorskov Kaserne  
den 13.september 2014 
 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1.   Indledning af Præsidenten 

2.   Godkendelse af referat fra seneste møde 

3.   Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 2013 ved hovedkasseren 

4.   Indkomne forslag: Fordeling af ”Antvorskov-medlemmer” fremsat af GHF Fyn.  

5.   Gardehusaren og hjemmesiden 

6.   Kommende møder 

7.   Eventuelt 

 
 
Referat: 
Til stede var 13 præsidiemedlemmer. Fraværende var Lasse Dahl og Johannes Christoffersen. Jo-
nas Kriegbaum mødte senere, hvilket han havde meddelt. 
 
Ad 1:  Præsidenten Ib Hedegaard Sørensen (IHS) bød velkommen og gav et referat af DSL´s arran-

gement i Kastellet den 6. september i anledning af hærens 400 års dag og John W. Hansen 
supplerede med yderligere oplevelser bl.a. omkring HM Dronningens ankomst. Vi fik markeret 
os med en bod sammen med husarerne, som solgte GHR effekter. Alt i alt var dagen en god 
oplevelse. 

 
Ad 2: Referatet af seneste møde blev godkendt uden bemærkninger. 

 
Ad 3: Hovedkasser Ole Petersen (OP) oplyste, at regnskabet nu var helt på plads og det reviderede 

regnskab blev omdelt, herunder budget for Gardehusaren 2014 samt budget for Jubilarfrokost 
13. september 2014 samt regnskab for 400-års Gallafest den 24. maj 2014. OP konstaterer, 
at udgifterne til Gardehusaren vil udgøre kr. 19,90 pr. blad for DGHF inklusiv tilskuddet fra 
Lottomidlerne. Vi kan håbe på, at vi også fremover vil modtage tilskuddet. Portoen til bladfor-
sendelsen vil stige ret meget, så prisen vil stige med ca. kr. 7.000 til ca. kr. 25.000 pr. udgi-
velse. Bladets fremstillingspris er uforandret. 

 Revisor John W. Hansen tilføjede, at regnskabet var godt gennembearbejdet. 
 
 IHS oplyste, at han gennem længere tid have været Cc på henvendelser fra foreningerne ti 

hovedkassereren. På et vist tidspunkt kunne man af debatten i Præsidiet få indtrykket, at der 
var rigtig mange sager, som lå ubehandlede hos hovedkassereren. Det var ikke tilfældet, og 
foreningernes kassererer fik både detaljerede og oplysende svar.  

 
 Gallafesten gav et underskud på ca. kr. 7.400, men baren gav et mindre overskud. 
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 OP har til hensigt at overholde en 14 dages frist, hvilket kan være svært. Dette kræver også 
en meget tæt kontakt fra lokalforeningerne til ham. Der har været input og kommentarer her-
om og disse var overvejende af begrænset omfang, men kommentarerne var dog med til at 
forbedre kontakten til hovedkassereren.  

 
 Jan van Deurs spurgte om rykkere for kontingentbetaling. OP oplyste, at GHF Østsjælland 

selv vil stå for opkrævningen og rykkere, hvilket OP accepterede. I øvrigt havde OP erindret 
alle, der er i restancer så sent som i sidste uge. I øvrigt er der pt i alt 1705 medlemmer. 

  
  Freddy Rasmussen (FR) oplyste, at hvis enkelte medlemmer ikke modtog rykkere og bladet, 

kunne dette skyldes, at flytningen eller Postvæsnets manglende orientering til FR. Bladet re-
turneres til Postvæsnet med oplysning om, adressen var ukendt. Der foretages ikke en opda-
tering, hvorved hverken FR eller OP bliver holdt orienteret om den ny adresse. Hidtil har der 
været en automatisk opdatering, men denne er åbenbart sparet væk. Mange unge husarer 
skifter ofte adresse, og da tilbagemeldinger ikke mere foregår fra Postvæsnet, kan de være 
vanskelig at få adresseoplysninger om. 

 
 IHS konstaterede, at der ikke var bemærkninger til det reviderede regnskab, hvorefter det 

blev godkendt. 
 
Ad 4: Henning Terndrup (HT) forelagde et forslag til debat om, at det i overvejende grad skulle væ-

re lokalforeningerne, som fremover skulle varetage kontakten til de hjemsendte husarer på 
grundlag af ”GHF Antvorskov” medlemsliste, som de administrativt er tilknyttet. Forslaget blev 
omdelt. Kontakten kunne følges op med forskellige lokale kammeratlige arrangementer. Helt 
konkret havde GHF Fyn planlagt en hyggemiddag til speciel lav pris. Det var dejligt med lokal-
foreningers nye ideer og forslaget gav en god drøftelse. FR oplyste, at han telefonisk tog kon-
takt med de medlemmer, der gerne vil være medlemmer lokalt. IHS foreslog, at medlemmer 
administrativt kunne samles i postnummer-grupper, hvilket FR kunne gennemføre – også de 
nye medlemmer. Dette burde kunne ske, uden at medlemmerne skulle føle sig tvunget til at 
blive overtaget af en lokal forening, for det var IHS’ erfaring fra hverve/orienteringsmøderne, 
at de unge absolut ikke ønskede tilknytninger de ikke kunne ”overskue”. Hvis man følte sig 
mere knyttet til en anden forening, var det naturligvis også helt i orden. OP kunne se en fordel 
ved, at lokale arrangementer kunne tiltrække de husarer der boede i området.  

 
I øvrigt oplyste OP at ca 90% af de nye indmeldelser var unge husarer. Der var parallelle til-
tag, som allerede var under indfasning i mere eller mindre omfang. Der var en positiv enighed 
om, at HT skal følge forslaget ”til dørs”. Initiativet kunne give yderligere inspiration til øvrige 
lokalforeninger (forslaget er indføjet nederst i referatet). 

  
 IHS gav en ajour-info omkring kreeringen af guldmanchetknapper beregnet til en værdig hu-

sar. En tradition som blev overtaget af DGHF fra GHF Næstved. GHF Næstved bedes frem-
skaffe et sæt til udlevering den 17. november 2014. 

 
Ad 5: Bladets kvalitet blev drøftet, og der var enighed om, at bladet fremstod flot. Fokus på vægt, 

som har en væsentlig indflydelse på portoen. Erik Jensen spurgte til dette. IHS henviste til sit 
efterskrift under Repræsentantskabsmødet, hvor forslaget var, at der kunne være et større 
samarbejde mellem regimentets foreninger – fx Veteranpanser-/Køretøjsforeningen. Det ville 
kunne give en bredere interessegruppe bag bladet, bringe mere varieret stof i bladet, og have 
indflydelse på bladets omkostninger. Der kom flere tilkendegivelser fra deltagerne og det af-
taltes, at OP vil drøfte sagen med bladudgiver. 

  
 Det var et fint indslag, da redaktør Silas Mortensen (SM) gav møde og orienterede indgående 

på en god og saglig måde om: ”Hvad får vi for pengene?” - hvilket altid er højaktuelt. SM gav 
en meget bred forklaring lige fra web-journalisters edb-baserede arbejde, papirvalg, korrektur-
læsning som det foregår i dag, bladets opsætning, automatisk formatering, prisvurderinger, 
udgivelser, professionelt grafisk arbejde og til fordele og ulemper ved brug af diverse grupper 
bl.a. Facebook grupper samt anvendelsen af Dropbox (fælles filmapper, som åbnes ved an-
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vendelse af kodeadgang fx medlemmernes soldaternummer). Det var en god information, og 
givtig at få oplysning om disse værktøjer.  
Der blev stillet flere spørgsmål hertil fx hvordan mulighederne var for at få lokalforeningernes 
hjemmesider samlet på GHF´s hjemmeside uden at det er for ”svært” at kunne åbne dem. 
Der omtaltes oprettelse af en ”interaktiv hjemmeside”. IHS pointerer, at det er vigtigt at de 
hjemsendte let kan finde den lokalforening, som de gerne vil tage kontakt til.  
 
IHS konkluderede, at hver lokalforening må søge at bidrage til DGHF’s hjemmeside med for-
eningsstof, fordi det var en henvisning til de nye medlemmer fik ved hvervemøderne. Det var 
der man skulle tiltrække de unge til nye aktiviteter. Stor tak til Silas for fremødet. 

 
 Alle i præsidiet var glade for SM´s orientering og det gav muligheder for en mere målrettet og 

lokal anvendelse af edb. 
 
Ad 6: Næste møde aftaltes til den 17. november 2014. 
 
Ad 7: FR fremlagde fotos, som viste en bisættelse på Samsø med et bånd på en krans, hvorpå det 

var tykt ”Samsø Gardehusarforening” Spørgsmålet var, om der eksisterede en sådan for-
ening. Ingen i Præsidiet havde kendskab til dette. 

 
Afslutningsvis roste HT foreningsudvalget og de husarer, der hjalp til ved gennemførelse af 
festmiddagen. Alle var enige i, at det havde været en flot middag. 

 
 
 
Ad 4: Forslaget fra Henning Terndrup 
 
(Det flotte rekrutteringsarbejde, der gøres ved alle hjemsendelser er til stor gavn for Danske Gadehusarfor-
eninger.  
 
I dag rekrutteres alle de hjemsendte – uanset deres geografiske bopæl – til Antvorskov afdelingen.  
 
Der er p.t. 12 lokalforeninger der dækker hele landet undtaget Roskilde og Slagelse.  
 
Grundet den høje gennemsnitsalder i lokalforeningerne frygter jeg, at der er foreninger, der må lukke på grund 
af den manglende tilgang af nye og yngre medlemmer. Disse lukninger vil ske på trods af at der i disse for-
eningers område er Gardehusarer, der er medlem af en Gardehusarforening, nemlig Antvorskov afdeling. 
 
Medlemmer af Antvorskov afdeling, der har bopæl i en anden lokalforenings område kan uden større admini-
strativt arbejde overføres til en lokal forening.  
 
Det vil selvfølgelig kræve, at lokalforeningerne sørger for, at der er aktiviteter, der er attraktive for de nye og 
yngre medlemmer. Den udfordring må lokalforeningerne tage op. Det kan blandt andet gøres i samarbejde 
mellem lokalforeningerne, de yngre Gardehusarer og de Gardehusarer, der er tjenestegørende ved regimentet 
samt andre gode kræfter, der arbejder for Gardehuser-sagen. 
 
Hvis vi ikke udviser rettidig omhu kommer vi til at opleve, at den ene lokalforening efter den anden lukker ned 
for at give plads til en meget stor centralforening for Gardehusarer i Antvorskov og vi vil som Gardehusarer 
miste støtte og identitet i de lokalområder vi dækker i øjeblikket.  
 
Det var hermed argumentation for mit forlag på dagsordenen.) 
 

 
Ref.: IHS/JE 


