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Referat af præsidiemøde på Antvorskov Kaserne 

Den 17. november 2017 kl. 13.00. 

 

Dagsorden for mødet: 

1. Præsidentens velkomst. 

2. Godkendelse af referatet af møde den 1. september 2017. 

3. Persondataforordningen – forhold for foreninger. 

4. Bemærkninger til DSL krav om betaling. 

5. Økonomi - år -dato -status for DGHF økonomi i indeværende år. 

6. Administration af nye medlemmer. 

7. Gardehusaren og hjemmesiden. 

8. Aktiviteter for nye medlemmer – status efter 11./11. 2017. 

9. Evaluering af Jubilarstævne 2017. 

10. Eventuelt. 

Til stede var: Præsidenten, Ib H. Sørensen (IHS). Vicepræsident, Hans Christian Nielsen (HCN). 

Sekretær/hovedkasserer, Henning Terndrup, GHF Fyn (HT). Forretningsfører, Freddy Rasmussen, GHF 

Næstved, (FR) GHF København, Jørgen Konge (JK). GHF Frederikssund, Kristian Klysner (KK). GHF 

Nordvestsjælland, Erik Jensen (EJ). GHF Østsjælland, Ole Pedersen (OP). GHF Maribo, Henrik Schjelde (HS). 

GHF Frederiksborg. Jan Van Deurs (JVD). Konsulent regnskab og økonomi, Peder Rudbæk (PR). 

Afbud fra: GHF Jylland, Hans Pedersen. GHF Sydjylland, Carl Jürgen Bock. GHF Møn/Sydsjælland, Henrik 

Rasmussen. 

Referat: 

Ad 1: IHS bød præsidiet velkommen og orienterede om GHR fremtid. GHR skønnes at have 

overlevet det nye forsvarsforlig, men fremtiden kan forekomme usikker, set i lyset af de 

forlydender der var om regimentslukninger op til forsvarsforliget. IHS henviste også til CH for 

GHR tale ved årsdagsparaden. 

Ad 2: Referatet af den 1. september 2017 blev godkendt uden bemærkninger. 
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Ad 3:  IHS orienterede om den nye persondataforordning. Persondataforordningen – træder i kraft 

den 25. maj 2018. Vi skal sikrer en korrekt håndtering og opbevaring af medlems-

informationerne i DGHF og lokalforeningerne. Persondata omfatter bla. navn, 

telefonnummer, medlemsnummer, CPR-nummer, billeder osv. Det skal defineres, hvem der 

kan se, redigere og oprette medlemsdata (hierarki) f.eks. formænd, kasserere, sekretærer, 

hovedkasserer, forretningsfører, regnskabsfører. Hvis man ikke følger 

persondataforordningen, kan man idømmes bødestraf. Der skal være et formål med 

registreringen, og vi skal kunne dokumentere vores behandling af data. Vores hverve- 

blanket skal påføres, hvad vi bruger oplysningerne til, og vi skal sikre computerne mod 

hacking, således at uvedkommende ikke kan tappe vores oplysninger. I tilfælde af indbrud i 

computeren, skal det meldes til myndighederne med det samme (datatilsynet). Vi skal sikre 

computerne med en lås/kode. IHS udfærdiger en kort vejledning. Der er også mulighed for at 

orientere sig om den nye persondataforordning på nettet. 

Ad 4:  DSL har stillet krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt bladtilskud i 2015. Det drejer sig 

om ca. kr. 7.500,-. IHS har gjort opmærksom på, at vi ikke kendte fordelingsnøglen, og at vi 

derfor ikke kan tilskrives at have været i ond tro, da vi modtog bladtilskuddet. DSL fastholder 

kravet. IHS har gjort DSL opmærksom på, at vores for meget modtagne tilskud burde 

fordeles på de andre landsforeninger i DSL og ikke indgå i DSL drift. 

Ad 5:  PR fremlagde regnskabet frem til 11. november 2017. DGHF´s økonomi er god (se 

regnskabet). Præsidiet drøftede overskuddets anvendelse, men IHS fandt dog, at disse 

tanker nok bedst kunne gøres, når hele regnskabsåret var afsluttet. Tegn og bånd er 

hjemtaget fra leverandøren, PR foreslog at tegn og bånd bliver regnskabsført ved optælling 

ved årsskiftet. HCN foreslog, at vi donerede en del af overskuddet til et godt formål. HT 

foreslog at vi brugte en del af midlerne til aktiviteter for medlemmerne, både for at fastholde 

de gamle medlemmer, men også for at hverve nye medlemmer. 

Ad 6:  Alle medlemmer, der ikke har betalt kontingent for 2016, bliver slettet af medlemslisten. Vi 

skal ikke have restanter stående i systemet.   Økonomisystemet styrer medlemmernes 

indbetalinger. Kontingent betalingen bliver registreret på et nummer. Det er ikke muligt at 

betale kontingent uden om systemet, det er for tungt rent teknisk og giver alt for meget 

ekstra arbejde. Medlemmer, der melder sig ind i løbet af året, er kontingentfri, indtil de 

modtager første opkrævning i januar måned. Der var flere kommentarer vedrørende 

administrationen af nye medlemmer; JVD og KK mente, at der var større mulighed for, at de 

nye medlemmer forblev, hvis de betalte kontingent med det samme. PR gjorde opmærksom 

på, at det ikke er teknisk muligt. HS spurgte, hvad man skulle gøre, når man tegnede nye 

medlemmer. IHS foreslog, at de bruger en medlemsblanket magen til den han selv bruger, 

når han hverver nye medlemmer. FR mener, at de bliver mindet om, at de er medlemmer i 

DGHF, når de modtager ”Gardehusaren”. 

Ad 7:  Gardehusaren og hjemmesiden: HT gjorde opmærksom på, at annoncerne i juni og oktober 

numrene 2017, var uskarpe. Det er ikke en kvalitet vi kunne sælge annoncer på. Planen er, at 

vi selv overtager annoncekunderne. I øjeblikket deler vi annonceindtægterne med 

Sjællandske Medier; disse indtægter skulle vi gerne selv beholde. I starten af 2018 tager HT 
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kontakt til Sjællandske Medier og vores annonce kunder. Vi har allerede nu den første aftale. 

Jysk Emblem Fabrik har skrevet sig for fire annoncer i træk, den første i december 2017. 

Indtægten fra denne annonce er vores, ubeskåret. EJ gjorde opmærksom på, at 

mødeindkaldelser/referater for 2017 ikke var ajour på hjemmesiden. 

Ad 8:  Desværre måtte flugtskydningen aflyses, der var kun een tilmelding til arrangementet. Der 

blev nedsat et udvalg bestående af JVD, JK, HCN og HT. Udvalget skal se på mulighederne for 

at arrangere en Husarfest sammen med de tjenestegørende husarer. 

Ad 9:  EJ gjorde opmærksom på at indmarchen på jubilæumsdagen, var alt for tidlig. HT svarede at 

han havde protesteret over for SJLR, men havde fået det svar, at tidspunktet for indmarch 

stod i dagsbefalingen og at den skulle følges.  Jubilarfrokosten er åben for ledsagere og andre 

husarer samt medlemmer fra SJLR Soldaterforening, det vil fremover fremgå tydeligt af 

annonceringen. 

Ad 10:  IHS, har talt med SJLR om at køre administrationen for SJLR Soldaterforening, aftalen er ikke 

endeligt på plads. 

Næste præsidiemøde er den 7. februar 2018 kl. 13.00. Vi mødes klokken 12.00 til frokost. 

Ref.: IHS/HT   

 

 


