Beretning 2015
Jeg vil gerne have at vi mindes de medlemmer af DGHF, og de
soldater der har været på mission for Danmark, som ikke er her
mere.
I år 2014 har Gardehusarforeningen Jylland 3 medlemmer der er afgået ved døden.
Keld Andersen, Leif Andersen, Thyge Jørgensen (kunne have været medlem og
intern revisor i 25 år). Tidligere redaktør af bladet Gardehusaren Oberstløjnant Knud
Skafte, Formand for Frederikssund John W. Hansen som døde 1. februar 2015.
. ÆRE VÆRE DERES MINDE.
Velkomst.
Året 2014 har været et jubilæumsår. Regimentets 400 års i 1614. HMD Dronningen
og Prinsegemalen deltog. Der var parade, hvor Dronningen inspicerede regimentet.
Det var godt at der var varm chokolade og lagkage bagefter, da det var hundekoldt.
Slaget ved Sandelmark 6. Februar.
Slaget ved Dybbøl 1864. (18April.)(150 år)
Slaget ved Lundby. 6. februar
Hjemkomst parade ISAF 16
Tøjhusmusset udstilling om Gardehusarregimentet.
GHR. Jubilæums løb i Slagelse.
Jubilar stævne og Gallafest. (24. maj)
Pansertræf, Gardehusarkasernen og Øvelsesplads ved Slagelse
Åbent hus og Hesteshow på Gardehusarforeningen i Slagelse (13. september.)
Der deltog rytter fra 5 lande, som gav publikum en god oplevelse, det til trods for, at
det regnede de meste af aftenen.

Det var kun en del, af alle de arrangementer der har været afholdt.
Hvis der er medlemmer der ikke har modtaget bladet, kunne det skyldes, at
flytningen, eller postvæsenet manglende orientering til Freddy Rasmussen.
Bladet returneres til Postvæsenet med oplysning om, at adressen er ukendt.
Der foretages ikke en opdatering, hvorved hverken Freddy Rasmussen eller Ole
Pedersen bliver holdt orienteret om den nye adresse.
Der er 11 der ikke har betalt kontingent i 2014. Vi har lige fået at vide, hvem der ikke
har betalt i 2015, så de får en påmindelse inden for de næste 14 dage.
Det flotte rekrutteringsarbejde, der gøres ved alle hjemsendelser, er til stor gavn for
Danske Gardehusarforeninger.
I starten rekrutteres alle adresser til Anvortskov afdelingen. I dag ligger der en
seddel med alle Gardehusar foreningernes navne. Man skriver så sit navn på den
seddel hvorpå den Gardehusar forening man vil tilhøre. Vi har i 2014. fået 11 nye
medlemmer. Der er 2 der har meldt sig ud da de fik girokortet. 90% af nye
indmeldelser var unge husarer. Alle Gardehusar foreningerne vil få navne på de
medlemmer som står i Anvortskov afdelingen, som er relevant for deres foreninger.
Det er navne fra 2010 og til nu. Hvad så når de er kommet, hvad gør vi så?. Så skal vi
til at lave arrangementer, som de unge og de andre medlemmer vil deltage i.
Vi tror ikke at vi er gode nok til at lave arrangementer til de unge. Vi er nok i den
højere alder til at forstå hvad de unge vil have. Kan vi få de unge ind i bestyrelsen vil
det være godt.
Bladets kvalitet er blevet drøftet på præsidium mødet den 14. sep. 2014, hvor der
var enighed om, at det er et flot blad. Der var fokus på vægten, som har indflydelse
på portoen.
Det blev vedtaget at Kontingentet vil stige 10 kr. i 2016 så den nu er 250,00 kr.
Det er på grund af porto stigning.
Lø. den 15. november holdt vi en Pudseaften. Vores gæstetaler var Gerda Schunck
som har været kvindelig fængsels betjent. Gerda fortalte om de steder hvor hun
havde været i tjeneste. En god fortælling.

Estandarden har været ude at blive luftet 8 gange i 2014.
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Også tak for nogle
hyggelige stunder med medlemmerne.

