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Præsidiets beretning for året 2012/2013
Danske Gardehusarforeningers mål.
Præsidiet arbejder for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, der
er tiltrækkende for Gardehusarregimentets soldater og for alle som har været tjenestgørende med
regimentetsmærket. 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 kunne støtte regimentet ved at være synlige i den offentlige hyldest til 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 fra internationale operationer.
Det har været målene efterhånden i flere år. Vi kan håndtere donationer og kanalisere midlerne ud
til rette vedkommende i overensstemmelse med de krav der foreligger herfor.
(Danske Bank reg.nr. 9543 kontonr. 10353122)

Udviklingen i gardehusarforeningerne
Igen i dette foreningsår har Præsidiet været optaget af, at foreningerne fik tilpasset deres love i
overensstemmelse med den vedtagelse, der kom på Repræsentantskabsmødet i 2011. Det var et
vigtigt skridt for alle medlemmer i foreningerne, at de fik muligheden for at fortsætte med at være
en del af husarfællesskabet – også uden at være afhængig af om den lokale forening kunne organisere sig med en bestyrelse og varetage alle de trivielle pligter med foreningsarbejdet. Erfaringen
viser, at det var et klogt skridt om end med varianter. Det er givet vis ikke blevet nemmere i det
forgangne år. Der er flere foreninger, som er på vej til at opgive den gamle struktur – ud over GHF
Gl. Roskilde og GHF Antvorskov. Sidste år vurderede vi, at der ville være ca. 500 ”foreningsløse
husarer” i DGHF; svarende til ca 30 % af medlemmerne. Tallet blev på 531 ved dette års repræsentantskabsmøde. Den udvikling er vi nu i stand til at håndtere, og vi kan tilbyde husarer som
medlemmer af vores forening og regimentet en usvækket støtte.
Men i år har DGHF så også fået kontakt til en anden Facebookgruppe med husarer. Det er ca. 650
hjemsendte fra Hesteskadronen, som holder forbindelse med hinanden der. Fra denne gruppe
dukkede der flere interesserede op i årets generalforsamling i GHF København og tilføjede foreningen en markant saltvandsindsprøjtning i form af unge friske kræfter, der havde lyst til at tage
tråden op efter den gamle bestyrelse. På bedste demokratisk vis blev der valgt en ny bestyrelse,
og vi byder dem alle hjerteligt velkommen i foreningslivet under Danske Gardehusarforeninger.
Der ligger 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 nøglen til at skabe interesse blandt nye medlemmer og vi kan igen konstatere medlemsfremgang! Det er et særsyn i foreningslivet i Danmark; Vi er nu
ca. 1715 medlemmer. Vi kan være stolte af denne opslutning, og tallene kan læses i større detalje i
bilaget til denne beretning. Det skal lige tilføjes, at Præsidenten igen i år er inviteret til at orientere
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om medlemskabet og vores arbejde for kommende hjemsendte husarer på Gardehusarkasernen
og det sker sidst i denne måned - og målet er yderligere ca. 40 nye medlemmer.
Ud over ganske små variationer kæmper foreningerne med at holde status quo på medlemstallene. Og det bør gøres til en hovedopgave for os alle at arbejde videre med det problem. Kan stagnationen der ændres? Ja, naturligvis! Vi skal blot lige finde ud af hvordan! Mit bud på problemløsningen er, at foreningerne skal komme med nogle gode tilbud om aktiviteter for alle typer af medlemmer!

Støtte til regimentets veteraner.
Danske Gardehusarforeninger har tidligt i forløbet med modtagelse af veteranerne fra de hårde
missioner i Irak og Afghanistan været åbne og indstillet på at yde al mulig assistance til regimentets personel. Der har igennem de seneste år været udfoldet mange bestræbelser på at ramme
veteranerne med de bedst mulige tilbud – endda prioriteret i forhold til medlemmerne i foreningerne. Det forhold har Præsidiet langsomt skruet ned for, og vi har sat mere fokus på ”foreningslivet”
Årsagen skal ses i de konklusioner, som Soldaterlegatet fremkom med i den forgangne vinter med
en rapport udarbejdet af Socialforskningsinstitutet. Følgende skal citeres for at give Repræsentantskabet og dermed vores medlemmer et billede af grundlaget:

”SFI’s forskningsprojekt giver et overordnet billede af de godt 26.000 soldater, der
er blevet udsendt mellem 1992 og 2009. Der er naturligvis store forskelle mellem
forskellige perioder, missioner og personelgrupper, og dermed mange muligheder for at
arbejde videre med materialet i nye mere afgrænsede forskningsprojekter.
Balkanveteraner og ikke-ansatte. Projektets overordnede konklusion er, at
langt de fleste tidligere udsendte klarer sig godt efter hjemkomsten, og formår at omsætte
deres erfaringer fra felten konstruktivt i deres videre færd på arbejdsmarkedet,
i familielivet og i de øvrige netværk, de indgår i. For en mindre gruppe kan tiden efter udsendelsen imidlertid være vanskelig.
Når det gælder ensomhed og social isolation, tyder tallene på, at den mest sårbare
gruppe er veteraner, der ikke længere er ansat i forsvaret. Denne gruppe fortæller i
højere grad end de ansatte, at de er ufrivilligt alene og mangler sociale kontakter i
hverdagen.
I gruppen af soldater, der er blevet ramt af psykiske problemer efter hjemkomsten,
er der forholdsmæssigt flest veteraner fra missioner til Eksjugoslavien først i
1990’erne. Det kan dog skyldes, understreger forskerne bag projektet, at de er
den gruppe, der har levet længst med erfaringerne fra felten, og at eventuelle
psykiske mén kan vise sig mange år efter udsendelsen.
For tidligt at drage langsigtede konklusioner.
I den gruppe af udsendte, som projektet analyserer, er der både veteraner, hvis sidste
mission ligger over 15 år tilbage i tiden, og soldater, hvis første mission fandt sted for få år
siden, og som måske i skrivende stund igen befinder sig i felten. Dertil kommer, at missionerne har ændret karakter i løbet af de 18 år projektet omhandler og i tiltagende grad har
involveret direkte kamphandlinger.
Derfor, understreger forskerne bag projektet, er det på mange måder for tidligt at drage
langsigtede konklusioner om følge virkningerne af udsendelse….” (ekstraktkopi)
Ingen ved Gardehusarregimentet eller i veterangrupperne skal være i tvivl om, at Danske Gardehusarforeninger ønsker at gøre en forskel til fordel for veteranerne - når vi kender de konkrete behov. Men indtil da tilbyder vi alle husarer et positivt og givende medlemskab af vores gardehusarforeninger og mulighederne for at deltage i foreningernes aktiviteter. Det vurderer vi vil styrke såvel
veteranerne som medlemmerne.
Vi oprettede for et par år siden en konto, hvormed vi kunne modtage penge fra virksomheder og
andre, der gerne ville donere penge til veteranarbejdet. Det har været en succes og igen i år har vi
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(repræsenteret under en reception ved vicepræsidenten) modtaget 15.000,- kr. fra Lions i Slagelse
til dette formål. Vi takker alle for den flotte støtte og opbakning!
Det skal i øvrigt anbefales at besøge Kastellet med mindesmærket for danske soldater i international tjeneste. Samtidig bør man besøge udstillingen i hovedvagten.

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.
DSL har været meget aktiv igennem Forsvar og Sikkerhed i forhold til dialogen mellem politikere
og soldaterforeningerne om den nye lov om Forsvaret og Forsvarets organisation. Hvad bekymrer i
den sammenhæng? Det er primært Forsvarets ledelses placering i hierakiet under Forsvarsministeren, der giver anledning til bekymring. Hvis Forsvarschefen bliver ”ansat i Forsvarsministeret”
bliver den reelle øverste embedsmand i Forsvaret de facto departementchefen, som jo ikke er militær. Det indebærer en risiko for, at ministeren ikke får de relevante ”militære råd”, når der skal
lægges op til politiske beslutninger om Forsvaret. Endvidere vurderes det, at en ophævelse af Lov
om Forsvarets Organisation kan indebære, at Forsvarsministeren får adgang til at ændre i Forsvarets organisatoriske sammensætning med en ”adminitrativ beslutning”. Det sker der nok ikke
umiddalbart noget ved – så længe Regeringen ikke er presset af landets økonomiske politik; eller
en anden politisk sammensætning af Regeringen måske synes, at det eksempelvis ville være mere
interessant at sammensætte arbejdsenheder til miljøbekæmpelse eller rene humanitære indsatser
for Forsvarets penge.
Danske Gardehusarforeninger har været repræsenteret med sine valgte delegerede i DSL møder i
årets løb.

Bladet ”Gardehusaren.”
Bladet har fået ny redaktør ved Silas Mortensen, som er tilstede ved Repræsentantskabsmødet.
Redaktøren er uddannet journalist og har aftjent sin værnepligt ved Gardehusarregimentet. Vi byder den nye redaktør velkommen og glæder os til samarbejdet.
Vores bladudgivelse har været udfordret af, at Forsvaret har besluttet ikke at ville støtte bladudgivelser ved Forsvarets tjenestesteder efter den 1. juli 2013. Det har medført hektisk aktivitet i vores
Forretningsudvalg, og det er lykkedes at finde en ny struktur for arbejdet med bladet, samt en ny
bladdistributør. Derved overtager DGHF alle forpligtelser på bladet og udgiver det alene. 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 og Webmaster vil fremover sætte bladet og vores gamle foreningsredaktør oberstløjtnant Knud Skafte takker
af pr. 30. juni 2013 efter 19 års virke for bladet. Vi takker for Knuds store arbejde, som også har
medvirket til at holde ånden bag virksomheden højt.
Fremover vil bladet udkomme kvartalsvis, og vi kan gennemføre alt dette og påtage os regimentets
andel af bladudgivelsen uden at hæve kontingenterne for medlemmerne. Bladet kommer også i
fremtiden med posten! Bladet bliver fremover på 24 sider, og i de tilfælde, hvor redaktøren mangler
plads, vil artiklerne blive redigeret således at de fortsættes på på vores hjemmeside, hvis pladsen i
spalterne er kneben.
Opmærksomheden skal også henledes på at der fremover bliver strengere krav til overholdelse af
deadlines. Hvis materiale fremkommer for sent, så kommer det ganske enkelt ikke med i kommende udgave af bladet. Hjælp jer selv og redaktøren med at få fornuftige varsler ud rettidigt.
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.
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Hjemmesiden
Præsidiet fik sidste år hjemmesiden moderniseret. Det har fortsat medvirket til et større antal besøgende på siden, og der er løbende meddelelser til Forretningsudvalget fra medlemmer og ikke
mindst nye medlemmer. Vi skal fortsat arbejde med dette såvel som moderniseringen af de traditionelle materialer til hvervning. Der registreres fortsat stigende forbrug af vores hjemmeside, men
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
Det er ingen hemmelighed at medlemmerne af foreningen svinder ind, og at det hænger sammen
med manglende muligheder for at rekruttere medlemmer. DGHF ser det som en vigtig opgave at
støtte SJLR Soldaterforening, fordi den også er en brik i grundlaget for eksistensen af Gardehusarregimentet. Vi kan med Fællesvedtægten som grundlag tilbyde SJLR medlemmer samme vilkår for
at kunne mødes på Gardehusarkasernen som alle andre tidligere soldater. Det gode samarbejde
kører fortsat mellem foreningerne og det er senest kommet til udtryk under arbejdet med revision
af grundlaget for Gardehusaren. Der koordineres tæt og problemfrit om opgaverne. Foreningerne
var også samlet om deltagelsen i jubilarstævnet i september 2012. Arrangementet var også velbesøgt af ”sjællændere”.

GHR 400 års jubilæum
Arbejdet med at forberede regimentets 400 års jubilæum skrider flot fremad. Regimentschefen har
styret forberedelserne og en lang række af personer med relationer til regimentet og erhvervslivet
har bidraget til at skabe rammer for mange aktiviteter, som skal finde sted i løbet af 2014. Også
DGHF har sat sig på en markering af begivenheden. Det kommer til at ske ved repræsentantskabsmødet i 2014, som bliver gennemført på Gardehusarkasernen i Slagelse lørdag den 24. maj
2014. I modsætning til vores traditionelle repræsentantskabsmøde vil dette møde blive fulgt op
med en gallamiddag for alle medlemmerne og deres ledsager. Præsidiet har ønsket, at der skal
være fest for gamle husarer, og det bliver der! Vi håber at se rigtig mange til den festlige dag, og vi
håber naturligvis også at se vores protektor i blandt os.

Præsidiemøder
Der har været afholdt præsidiemøder på Antvorskov Kaserne den 16. september 2012, 15. november 2012 og den 10. februar 2013.

Repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabsmødet blev gennemført søndag den 15. maj 2012 i Dragør Fort af GHF København. GHF havde stor ære af det veltilrettelagte og gennemførte mødearrangement. Også ledsagerarrangementet var værdsat. Præsidiet takker foreningen for indsatsen med mødets gennemførelse.

Tak
Jeg har allerede takket oberstløjtnant Knud Skafte, vores foreningsredaktør for sit virke igennem
19 år. Men der skal også lyde en stor tak til Keld Aggelund, som har udfoldet sine kræfter til fordel
for GHF København igennem mere end 50 år. Det er utroligt. Præsidiet takker dig især for dit loyale og stabile bidrag til arbejdet i DGHF for foreningerne. Jeg vil også gerne takke Vicepræsidenten,
Hovedkassereren, Redaktøren, Sekretæren, Forretningsføreren og Webmaster for deres store
arbejde og støtte til Præsidenten. Tak til alle dem som støtter vores arbejde.
Sidst men ikke mindst en tak til formænd for jeres loyale og konstruktive samarbejde i Præsidiet og
til bestyrelsesmedlemmerne i gardehusarforeningerne for deres store arbejde til bedste for medlemmerne i Danske Gardehusarforeninger.
Præsidenten

