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

13. september 2013

Referat af præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne
den 13. september 2013 kl. 18.00

Dagsorden for mødet:

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

Præsidentens velkomst
Godkendelse af referat fra mødet den 8. februar 2013 (på hjemmesiden)
Jubilarstævne 2013
Hovedkassereren har ordet
Repræsentskabsmøde, ledsagerprogram og Gallamiddag 2014
Gardehusaren og hjemmesiden
Kommende møde
Eventuelt

Referat:
Tilstede var 15 fremmødte. GHF Fyn var repræsenteret ved næstfm. Henning Terndrup. John W.
Hansen havde meldt afbud.
Præsidenten bød velkommen. Erik Jensen fik overrakt en karaffel med foreningslogo i anledning af sin 70 års fødselsdag. Ib H. Sørensen (IHS) gav en kort orientering om GHF´s gallaaktiviteter i forbindelse med repræsentantskabsmødet lørdag den 24. maj 2014.
Ad 1: Referatet af mødet 8. februar 2013 blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 2: Jubilarstævnet den 14. september i.å. bliver afholdt på samme måde som sidste år. Der bliver
lidt variation i paraden og forbi defileringen for regimentschefen.
Ad 3: Hovedkassereren, Ole Petersen (OBP) orienterede om jubilarstævnets bordplaner og en
oversigt over tilmeldte medlemmer, samt et budget for jubilarfrokosten.
Det blev kort drøftet hvorledes foreningerne skulle forholde sig til, hvorvidt medlemmerne
havde stemmeret ved de lokale foreningers generalforsamlinger, da det kunne være vanskeligt at kontrollere, om medlemmerne havde betalt kontingent, når disse indbetalinger foregik
centralt til OBP. OBP ville undersøde de teknike muligheder for en løsning, ellers kunne medlemmerne betale ved indgangen som en nødløsning.
OBP orienterede om lagerbeholdningen af års- og hæderstegn. I den forbindelse vil IHS skrive en leder i Gardehusaren om foreningsmærker og deres anvendelse. Foreningsmedaljerne
er en påskønnelse af at have arbejdet til gavn for fællesskabet.
Ad 4

Vedrørende Gallamiddag den 24. maj 2014 havde IHS indhentet tilbud på forskellige muligheder for arrangementet. Med udgangspunkt i repræsentantskabsmødet og middagen, skal

2
disse være i et sammenhængende flow med kasernen som omdrejningspunkt. Kasernen,
som samlingssted, er vigtig for medlemmerne, da alle har tilknytningen til regimentet. IHS
enighed herom i Præsidiet. Lasse Dahl (LD) mente, at det vil blive en oplevelse for livet.
Freddy Rasmussen (FR) kunne se, at der kunne blive et praktisk problem, hvis vore damer
skulle klæde om.
IHS konkluderede, at ovennævnte udgangspunkt var vedtaget, herunder at der naturligvis
skulle arbejdes på et godt ledsagerprogram. Der blev nedsat en festkomite, som kom til at
bestå af Jan van Deurs(JvD), Poul Roerholt(PR), Jonas Kriegbaum(JK), Johannes Kristoffersen(JK) og IHS.
Det er naturligvis ogs et stort håb at vi kan tiltrække vores protektor HKH Kronprins Frederik
og HKH Kronprinsesse Mary, så de vil deltage i gallamiddagen. Det vil skabe en flot og glædelig begivenhed.
Ad 5

Teknisk set vil bladets opsætning, herunder indramning af artikler, blive kontrolleret og evt.
korrigeret af redaktøren.
Der blev talt om brugen af facebook eller andre sociale medier, da mange af de unge medlemmer ”mødes” via disse. Fordelen er en meget hurtig og effektiv kommunikation. Københavnsafdelingen er helt i front på området og vi får deres erfaringer.
Der er blevet besluttet at der skal udgives et ekstra nummer af Gardehusaren i dette efterår,
så vi kan få alle relevante begivenheder og ikke mindst varsler om kommende begivenheder
med rettidigt. Det blev understreget, at foreningerne skal være tidligt ude med oplysninger om
gennemførelse af generalforsamlinger mv.

Ad 6: Næste møde aftaltes til den 15. november 2013.
Ad 7: Der var intet at bemærke, men vi talte løst og fast om et øget samarbejde med HESK´s forening af unge husarer. IHS understregede, at de skulle overveje at lave en ny lokalforening
”GHF HESK” og dermed få adgang til foreningsmidler til deres arrangementer.
Ref.:

Sekretær: JE/IHS

