8. marts 2017
Referat af præsidiemøde på Antvorskov Kaserne
Den 10. februar 2017 kl. 10.30

Dagsorden for mødet:
1. Præsidentens velkomst
2. Godkendelse af referatet af møde den 16. november 2016
3. Gardehusaren – ny aftale.
4. Bladaftale 2017
5. Regnskab 2016 og budget 2017.
6. Dagsorden til Repræsentantskabsmøde 2017
7. Punkter fra DSL formandsmøde.
8. Eventuelt
Til stede var: Præsidenten, Ib H. Sørensen (IHS). Vicepræsident, Hans Christian Nielsen (HCN). Fungerende
Hovedkasserer, Ole B. Petersen (OBP). Sekretær, GHF Fyn, Henning Terndrup (HT). 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 Møn/Sydsjælland, Per Mygind
(PM). GHF Jylland, Hans Pedersen (HP). GHF Sydjylland, Carl Jürgen Bock (CJB).
Tilstede under mødet var også redaktør af ”Gardehusaren” Silas Mortensen. Silas var tilhører og deltager i
frokosten.
Afbud fra: Forretningsfører/GHF Næstved, Freddy Rasmussen og Jan van Deurs, GHF Frederiksborg Amt.
HP og KK, indledte mødet med at præsentere sig for resten af præsidiet. HP er den nye formand for GHF
Jylland, HP overtog posten efter Anders Juul Jensen, der ikke havde mulighed for at fortsætte som formand.
Det var Anders Juul Jensen der i en kort periode nåede at afløse Tage Hansen som formand. HP fortalte kort
om de opgaver de stod over for i GHF Jylland. HP har tidligere været formand i en årrække.
KK repræsenterede GHF Frederikssund. Den nuværende formand for GHF Frederikssund Knud Fischer,
ønsker ikke at fortsætte som formand efter den kommende generalforsamling. Herefter gik præsidiet over
til dagsordenen.
Referat:
Ad 1:

IHS bød præsidiet velkommen og orienterede om et bladudvalgsmøde, der blev afholdt kort
før præsidiemødet. Den store nyhed er at ”Gardehusaren” nu vil blive trykt af KLH Print og at
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bladet vil blive omdelt af Pandrup Distribution Post Nord. Samarbejdet med Sjællandske
Medier er stoppet. Der er temmelig meget at spare ved at skifte trykkeri.
Webmaster har arbejdet med hjemmesiden. Der er blevet opsat et punkt på
kommandolinjen der hedder ”aktiviteter”. Her vil man hurtigt kunne få et overblik over de
forskellige arrangementer i DGHF og ikke mindst foreningerne.
Ad 2:

Referatet fra præsidiemødet den 16. november 2016 blev godkendt.

Ad 3:

Som tidligere nævnt i referatet, er der indgået en ny bladaftale om trykning og distribution af
”Gardehusaren” for soldaterforeningerne DGHF og SJLR. Det skal bemærkes at der i den nye
aftale står, at GHR bruger ”Gardehusaren” som informationsplatform på
Gardehusarkasernen, tidligere stod der at ”Gardehusaren” også var tjenestedsblad for
regimentet. Formålet med udgivelse af bladet er, at fastholde de snævrest mulige bånd
mellem Gardehusarkasernens personel og de to soldaterforeninger, og ved gensidig
orientering at holde den tættest mulige tilknytning mellem tjenestegørende og hjemsendte.
Bladet udkommer kvartalsvis.
Bladudvalget består af: Form. Præsidenten for DGHF, 1 repræsentant fra GHR, 2
repræsentanter fra SJLR, hovedkasserer for DGHF, sekretariatslederen i DGHF.

Ad 4:

Den nye aftale omkring trykning og distribution af ”Gardehusaren” er inspireret af
Marineforeningens blad. Det er det samme trykkeri, der fremstiller Marineforeningens blad,
der nu skal trykke ”Gardehusaren”. Den økonomiske gevinst ved at skifte trykkeri er ca. kr.
8,00 pr. blad. Før kostede det ca. kr. 180.000 inklusive forsendelse at trykke bladet. Efter den
nye aftale er prisen inklusive forsendelse kommet ned på kr. 135.000 for fire udgivelser om
året (heri indregnet en forventet annonceindtægt). Alle annonceindtægter tilfalder DGHF.
Tidligere havde DGHF kun en meget begrænset indtægt på annoncer. I 2017 er der aftalt et
annonce-samarbejde med Sjællandske Medier på 50/50 basis, fordi vurderingen var, at det
ikke kunne forventes en etablering af nye aftaler med annoncører med ultra kort varsel.
Opsætning af bladet vil være uforandret.
Ros fra præsidiet til IHS for det store forarbejde med grundlaget for en ny bladaftale.
For yderligere information kan man læse den udleverede bladaftale.

Ad 5:

OBP præsenterede regnskabet for 2016 og budgettet for 2017. I forbindelse med indgåelse
af den nye aftale for trykning og distribution af ”Gardehusaren” forventes der en besparelse
på op imod kr. 50.000. På godt jysk må det siges, at være: ”ikke så ringe”. Da der ikke er
fundet en egnet person, til at overtage hovedkasserer jobbet, forelagde IHS muligheden for
at vi kan komme i den situation, at vi skal betale os fra at få udført regnskabet ude i byen.
Det kan på det foreliggende grundlag løbe op i omkostninger på ca. kr. 18.000 årligt.

Ad 6:

Dagsorden for Repræsentantskabsmøde 2017:
 Præsidenten byder velkommen.
 Valg af dirigent.
 Valg af to stemmetællere.
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Præsidenten aflægger Præsidiets beretning.
Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab, herunder redegørelse for
”Gardehusarens” og fondenes økonomi og foreslår kontingent til godkendelse for
DGHF.
Behandling af indkomne forslag.
Justering af Fællesvedtægtens pkt. 7: ”Præsident, hovedkasserer og
præsidiesekretær kan ikke samtidig være formand i en GHF”, ændres til
”Præsidenten kan ikke samtidig være formand i en GHF”.
Andre forslag afventes…..
Valg af vicepræsident (modtager genvalg)
Valg af hovedkasserer
Valg af sekretær for 2 år.
11. Valg af 2 interne revisorer.
12. Fastsættelse af sted og dato for næste repræsentantskabsmøde
13. Valg af delegerede til Danske Soldaterforeningers Landsråd
14. Eventuelt.

Repræsentantskabsmødet afholdes lørdag den 20. maj 2017 kl. 10.00 på Traktørstedet
Højruplund, Højerup By gade 39, 4660 Store Heddinge.
Dagens Program:
Kl. 09:00 – 10:00
Kl. 10:05 – 10:15
Kl. 10:20
Kl. 10:20

Morgenkaffe
Samling og velkomst.
Ledsager udflugt
Repræsentantskabsmøde

Ad 7:

Der er endnu ikke opnået enighed om fordelingen af Tips og Lotto midlerne. Derfor har man,
på det sidste formandsmøde i DSL, nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, der skal komme
med forslag til en ny fordelingsnøgle. IHS har sæde i dette udvalg. Den nuværende
fordelingsnøgle betyder, at vi mister ca. halvdelen af Tips og Lotto tilskuddet (ca. kr. 7.500).
Det samlede tilskudsbeløb for 2016 er ca. kr. 213.000 heraf har De Danske Garderforeninger
fået kr. 142.724 i tilskud, altså mere end halvdelen af tilskudsmidlerne, selv om DDG kun
repræsenterer ca. 1/3 del af DSL´s medlemmer. Danske Gardehusarforeninger modtog
senest med den nye fordelingsnøgle kr. 6.783. Tidligere blev der givet 20,24 % i tilskud, til
trykkeri udgifter til alle foreninger i DSL.

Ad 8:

JK fra GHF KBH. fremsatte et forslag om, at nye medlemmer har gratis medlemskab i de
første par år. Der var ikke tilslutning til forslaget i præsidiet, ca. halvdelen af de medlemmer
som IHS rekrutterer i forbindelse med hjemsendelser, fortsætter som kontingent betalende
medlemmer. En del af præsidiemedlemmerne mente, at det var en forkert kurs at komme
ind på.

Ref.: IHS/HT
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