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Præsidiets beretning for året 2015/2016
Danske Gardehusarforeningers mål.
Det er Danske Gardehusarforeningers formål at fastholde og styrke alle gardehusarers samhørighed og forbindelse til Gardehusarregimentet. Vi ønsker at yde en aktiv indsats for regimentets veteraner; og virke for at DGHF fremstår troværdigt som samarbejdspartner og i offentligheden. Vi vil
formidle information igennem medlemsbladet og via Internettet.
Præsidiet arbejder for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, der
er tiltrækkende for Gardehusarregimentets soldater, og for alle som har været tjenestgørende med
regimentsmærket. Danske Gardehusarforeninger (DGHF) skal være synlige og tiltrækkende for
den moderne soldat, både soldaten der har bidraget med deltagelse i internationale operationer,
og soldaten der har aftjent sin værnepligt i Hærens Basisuddannelse ved Uddannelsesbataljonen.
Men vi vil også støtte regimentet på enhver mulig måde for at styrke regimentets og dermed Hærens image i befolkningen. Vi vil arbejde for at fastholde de relevante dele af Hærens og Gardehusarregimentets historie og sikre de såkaldte ”bløde værdier”, som er en meget væsentlig del af
korpsånd og sammenhold - og som kendetegner et sundt regiment. Det skal ikke blot være økonomiske optimeringer fremsat af ikke-militære analytikere, som dikterer den militære struktur og de
militære opgaver.
DGHF hylder GHRs professionelle soldaters virke. Vi er stolte af deres arbejde i internationale
missioner, og vi er rede til at hylde soldaterne, og vi vil i takt med behovene erkendes arbejde for
at tilvejebringe økonomiske midler, som kan kanaliseres ud til støtte for fysisk og psykisk sårede
soldater. (Danske Bank reg.nr. 9543 kontonr. 10353122)
Men vi vil også fastholde et sundt foreningsliv: At holde sammen og dele et fællesskab. Vi kan gentage fra tidligere udsagn: ”Vi vil skabe rammer for et godt samvær for medlemmerne ude i foreningerne – og også mellem foreningerne; gerne udmøntet i fælles arrangementer”.

Udviklingen i gardehusarforeningerne
Foreningsåret har igen i år været præget af foreningernes kamp for at fastholde rammerne for det
traditionelle foreningsliv, som er konstant udfordret i ”Forenings-Danmark”. Men vi har også set at
ansvarlige medlemmer dukker frem og tager ansvar. Det er meget glædeligt, og det vidner om, at
viljen skaber vejen.
DGHF lovgrundlag har skabt en fleksibel mulighed for at etablere ledelser i GHF således tilpasset
de lokale muligheder og ambitioner. I Præsidiet er vi dog ikke i tvivl om, at udviklingen er sat i gang
i den rigtige retning for at skabe et moderne foreningsliv.
Som tidligere konstateret, så ligger der konstant to store udfordringer for os alle: Først og fremmest
at sikre DGHF styrke igennem en stabil medlemsrekruttering og dernæst at lave relevante tilbud af
aktiviteter til medlemmerne. Igen i år er alle kræfter sat ind på at rekruttere medlemmer til ”husarfællesskabet”, og derfra arbejde for at medlemmerne søger ud i foreningerne. Interessen for at
være en del af husarfællesskabet og at kunne støtte veteranarbejdet er uændret nøglen til at skabe interesse blandt nye medlemmer.
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Men vi har også set et markant dyk i medlemstallet i dette foreningsår. Årsagen er heldigvis ganske klar for Præsidiet, og derfor er det ikke ”et frit fald”. Vi har brugt mange kræfter på at gennemgå procedurer og sikre at medlemmerne faktisk også bidrager til fællesskabet. Det har i mange
tilfælde ikke været tilfældet især blandt de yngre medlemmer. Opstramningen har været helt nødvendig og skal løbende følges op.
Præsidenten inviteres fortsat til at orientere om medlemskabet og vores arbejde for kommende
hjemsendte husarer på Gardehusarkasernen. Det sker den 25. maj for HBU´erne og igen sidst i juli
for personellet i Heskeskadronen.
Vi prøver fortsat at fordele nye medlemmer til de lokale gardehusarforeninger straks ved medlemsregistreringen. Det er modtaget godt, og vi fortsætter ad det spor.

Samarbejde med Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL)
Arbejdet med støtte til skadede soldater er også på dagsordenen i Danske Soldaterforeningers
Landsråd. Dette samarbejde er fortsat igennem året, og det er Præsidiets holdning, at Danske
Gardehusarforenings medvirken i arbejdet bør fortsættes. Vores repræsentanter har igen i år deltaget løbede i DSLs møder.

Bladet ”Gardehusaren.”
DGHF har fortsat i samarbejde med Sjællandske Livregiments Soldaterforening alle forpligtelser –
også økonomiske – for udgivelsen af regimentsbladet. Vi har tilbudt regimentet at kunne anvende
bladet som hidtil, idet der ikke er tvivl om, at foreningerne og ”det levende regiment” er to sider af
samme mønt, som ikke kan undværes. Redaktøren har lavet en række fine blade, og han prøver
løbende at finjustere opsætningen af bladet.
Bladet udkommer kvartalsvis, og vi kan gennemføre alt dette og påtage os regimentets andel af
bladudgivelsen, men det er ikke nogen hemmelighed, at vores økonomi på bladet er under pres –
ikke mindst pga. udgivelsesomkostningerne. Det er fortsat gældende. Forretningsudvalget overvejer at skabe indtægtsdækkende virksomhed, som kan bidrage til at styrke det økonomiske rygstød.
Bladet er også fremover på 24 sider, og i de tilfælde, hvor redaktøren mangler plads, vil artiklerne
blive redigeret, så de fortsættes på vores hjemmeside, hvis pladsen i spalterne er kneben.
Man skal ikke overse, at bladet har eksisteret siden 1919. Der har været mange op og nedture for
vilkårene med bladudgivelse, men det har hele tiden været opfattelsen, at foreningerne og medlemmerne ikke kunne undvære en fast kilde til informationsudveksling. Det vil vi kæmpe hårdt for
at videreføre fremover – især til gavn for vores ældre medlemmer.
Imidlertid må de øgede omkostninger til tryk og forsendelser nøje overvåges, så disse udgifter holdes i balance med foreningernes indtægter og emnet er løbende på dagsordenen under præsidiemøderne.

Hjemmesiden
Præsidiet noterer sig en nogenlunde konstant brug af hjemmesiden. Vi skal fortsat arbejde med
dette såvel som moderniseringen af de traditionelle materialer til hvervning. Nøglen til at få tæt
kontakt i de elektroniske medier ligger i koblingen til Facebook. Det har vores webmaster også
gjort – og med succes.

Samarbejdet med Sjællandske Livregiments Soldaterforening, 4. Regiment
DGHF ser det som en vigtig opgave at støtte SJLR Soldaterforening, fordi den også samler en
væsentlig gruppe af tidligere medarbejder og soldater som relaterer sig til det Gardehusarregiment,
vi kender i dag. Vi kan med Fællesvedtægten som grundlag tilbyde SJLR medlemmer samme vilkår for at kunne mødes på Gardehusarkasernen som alle andre tidligere soldater. Samarbejdet
udmøntes generelt om bladudgivelsen i Bladudvalget.
Foreningerne var også samlet om deltagelsen i jubilarstævnet i september 2015 og det samarbejde kunne fremover måske udvides til også at omfatte Danske Veteraner (tidligere De Blå Baretter).
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Præsidiemøder
Der har været afholdt præsidiemøder den, 11. september 2015 og den 17. november 2015 og den
10. februar 2016.

Repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabsmødet blev gennemført den 9. maj 2015 i Sønderborg. GHF Syd- og Sønderjylland havde planlagt et særdeles flot arrangement, som blev gennemført i de fineste rammer på
Hotel Cromwell i Sønderborg med indledende deltagelse af borgmesteren; og et meget værdsat og
vel gennemført ledsagerprogram. Der var dagen før mødet lejlighed til at gå en tur i skanserne på
Dybbøl under kyndig ledelse af formanden for GHF SSJ.

Tak
Jeg vil gerne takke Forretningsudvalget. Redaktøren og Webmaster takkes også for deres store
arbejde og støtte til Præsidenten. Tak til alle dem som støtter vores arbejde.
Sidst men ikke mindst en tak til formændene og bestyrelsesmedlemmerne i gardehusarforeningerne for jeres store arbejde til bedste for medlemmerne i Danske Gardehusarforeninger.
P.P.v.
Præsidenten

