
 
 

 
Danske Gardehusarforeninger                                                                           26. maj 2018 
 

Præsidiets beretning for året 2017/2018 

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 på sin uniform. Vores arbejde skal udmøntes på tre områder: 
Danske Gardehusarforeninger (DGHF) vil være synlige og tiltrækkende for alle husarer uanset 
hvilken karriere de har gennemgået ved Gardehusarregimentet. 
Vi vil støtte Gardehusarregimentet hvor det er muligt, og når der er behov.  
Danske Gardehusarforeninger vil fastholde kernen i foreningslivet: At holde sammen og dele et 
fællesskab. Vi vil skabe rammer for et godt samvær for medlemmerne ude i foreningerne – og mel-
lem foreningerne; gerne udmøntet i fælles arrangementer. 
 

Udviklingen i gardehusarforeningerne 
Ikke en årsberetning uden administrative hjertesuk.  
Sidste år gav Repræsentantskabet sin velvilje til at der skulle ydes en ekstraordinær indsats for at 
få de administrative processer styrket. Vi indgik en aftale med en ekstern regnskabskonsulent, som 
skulle bringe os i en stabil driftsfase over to år. Det er mislykkedes på grund af sygdom, og vi har 
måttet afbryde samarbejdet med konsulenten. DGHF har samtidigt bedt om juridisk bistand for at 
sikre sig imod uforudsete økonomiske krav. 
Heller ikke i år. Hvis det ikke havde været for to foreningsformænds helt ekstraordinære arbejds-
indsats og vilje til at få ”foreningsmaskinen” til at køre, ville den fælles fremtid være i alvorlig fare. 
Fra de to har vi set handling, vilje og en udstrakt hånd til kammeratskabet, som alle gardehusarer 
gerne vil identificeres med – stor ros herfra. 
Danske Gardehusarforeninger var med kort varsel en synlig del af de ceremonielle aktiviteter der 
udfoldede sig i forbindelse med Hans Kongelige Højhed Prins Henriks bisættelse. Syv faner med 
fanebærere og fanevagter gav fremmøde ved Christiansborg Slotskirke den 20. februar 2018.  
Tilsvarende var foreningerne repræsenteret med Vicepræsidenten ved hyldestparaden i Slagelse 
den 1. marts 2018 for det senest hjemkomne kontingent fra international tjeneste. Også her skal 
der lyde en tak for indsatsen. 
Også på andre områder har foreningsaktiviteterne været synlige. Livet på de sociale medier fort-
sætter og styrkes i nogle foreninger, medens andre fastholder de mere traditionelle aktiviteter og 
kommunikation. Alt sammen noteres positivt, for at foreningerne kan udfolde sig efter flest mulige 
medlemmers behov og tilfredshed. 
Medlemstallet i foreningerne er som altid et nøgleområde. Efter en gennemgribende sanering af 
medlemskartoteket har vi frasorteret de husarer, som alligevel ikke ønskede at bidrage til fælles-
skabet og vores samlede medlemstal har stabiliseret sig på et lidt lavere niveau. Nu har vi 1275 
registrerede betalende medlemmer samt Præsidentens seneste invitation til nye medlemmer fra 
det i indeværende måned hjemsendte hold husarer i Uddannelsesbataljonen. Det var der 156 nye 
medlemmer, der ønskede. Samlet er der således 1431 medlemmer i DGHF, og nu er kunsten at 
fastholde de nyankomne. Det er en fællesopgave for os alle. Der ligger konstant to store udfordrin-
ger for alle: Først og fremmest at sikre en stabil medlemsrekruttering og dernæst at lave relevante 
tilbud af aktiviteter til medlemmerne.  
DGHF bliver fortsat inviteret til at afholde en orientering for husarer, som står for hjemsendelse; 
både i Hesteskadronen og ved Uddannelsesbataljonen. 
Det værdsætter DGHF i en presset tid for alle ansatte. 
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Persondataforordningen 
Persondataforordningen nåede også til Præsidiet. Den har, som del af forberedelserne for imple-
menteringen medført, at Præsidiet har gennemgået de rammer for opbevaring af data, som for-
eningerne ligger inde med. Der skal skabes bevågenhed på fysisk opbevaring af medlemsoplys-
ninger. Alle medier der bærer medlemsdata, skal opbevares under lås, når de ikke anvendes. Der 
arbejdes efter en enkel sikkerhedsinstruks i Præsidiet. Dertil kommer, at DGHF altid vil kunne op-
lyse medlemmerne om, hvilke data vi bruger for den enkelte. Det drejer sig kort om registrering af 
oplysninger, der er nødvendige for at kunne anvende et medlemsregister med oplysninger til brug 
for kontingentbetalinger og postforsendelser. Dertil kommer en soldaterforenings særlige karakteri-
stika at registrere det militære tilhørsforhold. DGHF anvender fremover tilmeldingsskemaer, hvorpå 
potentielt nye medlemmer kan aflæse omfanget af registreringen og dens anvendelse. De vil ved 
afkrydsning på skemaet give samtykke. Medlemsdata udveksles i fornødent omfang mellem den 
centrale sekretariatsfunktion og lokalforeningerne.  

Samarbejde med regimentet 
I dag fejrer vi sammen med resten af Danmark Hans Kongelige Højhed Kronprinsens 50-års-
fødselsdag. Danske Gardehusarforeninger foreslog et samarbejde med Gardehusarregimentet, og 
det blev besluttet at lave en fælles gave til Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Der er indkøbt en 
flaske Armagnac årgang 1968. Dertil er fremstillet to glas med regimentets mærke og to glas med 
DGHF mærke. Sidst er der fremstillet en sabeltaske på skjold. Dette udgør den samlede gave fra 
GHR og DGHF. DGHF var inviteret med to repræsentanter til reception ombord på Kongeskibet 
den 22. maj 2018. Præsidenten og Hovedkassereren deltog og fik lejlighed til at ønske HKH Kron-
prinsen personligt tillykke med fødselsdagen 

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 regimen-
tets personel. Det tilbud står fortsat ved magt. 
. 
 

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 
Gardehusarforeningers medvirken i arbejdet bør fortsættes. 
Danske Gardehusarforeninger har været repræsenteret med sine valgte delegerede i DSL møder i 
årets løb. 

Bladet ”Gardehusaren.” 
DGHF har fortsat i samarbejde med Sjællandske Livregiments Soldaterforening alle forpligtelser – 
også økonomiske – for udgivelsen af regimentsbladet. Regimentet må anvende bladet som hidtil, 
idet der ikke er tvivl om, at foreningerne og ”det levende regiment” er to sider af samme mønt, og 
de kan ikke undvære hinanden.  
Imidlertid var bladet så dyrt i fremstillingen ved Sjællandske Medier, at Forretningsudvalget beslut-
tede at ændre bladfremstillingen. Det har bevist sit værd. Ved en stor indsats fra en enkelt for-
eningsformand har vi nu helt overtaget forpligtelserne selv og styrer annoncetegningerne. Det in-
debærer naturligvis også, at alle indtægterne går ubeskåret til DGHF og SJLR i en forholdsvis for-
deling. 
Alt i alt en mærkbar besparelse på vores medlemsblad. 
Bladet udkommer fortsat kvartalsvis og er på 24 sider. Hvis redaktøren mangler plads, vil artiklerne 
blive redigeret, og de kan i givet fald risikere at blive gengivet 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 med-
lemmerne ikke kunne undvære en fast kilde til informationsudveksling. Det vil vi kæmpe hårdt for 
at videreføre fremover – især til gavn for vores ældre medlemmer. 
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Seneste møde i Bladudvalget var en positiv oplevelse i forhold til GHRs interesse for at bevare og 
skabe adgang til de informationer, som interesserer den yngste del af vores medlemmer. 
 

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. Vi skal arbejde aktivt 
for at være synlige i de elektroniske medier for den unge del af vores potentielle medlemsgruppe. 
Det er den løbende opgave for vores webmaster.  
 

Samarbejdet med Sjællandske Livregiments Soldaterforening, 4. Regi-
ment 
Det er fortsat ingen hemmelighed at medlemmerne af foreningen svinder ind, og at det hænger 
sammen med ringe muligheder for at rekruttere nye medlemmer. DGHF ser det som en vigtig op-
gave at støtte SJLR Soldaterforening, fordi den også er en brik i grundlaget for den kulturarv, der 
eksisterer ved Gardehusarregimentet i dag. Vi kan med Fællesvedtægten som grundlag tilbyde 
SJLR medlemmer samme vilkår for at kunne mødes på Gardehusarkasernen som alle andre tidli-
gere soldater. Der koordineres tæt og problemfrit om opgaverne. Foreningerne var også samlet om 
deltagelsen i jubilarstævnet i september 2017. Arrangementet var velbesøgt af ”sjællændere”.  
 

Præsidiemøder 
Der har været afholdt præsidiemøder den 1. september 2017 og den 17. november 2017 samt den 
7. februar 2018. 
 

Repræsentantskabsmødet 
Repræsentantskabsmødet blev gennemført den 20. maj 2017 i St. Heddinge, arrangeret meget flot 
af GHF Østsjælland. Rammerne var lagt til et godt møde og et flot frokostarrangement. Også ved 
den lejlighed støttede GHR Hesteskadron ved at stille med tre trompetere, som åbnede mødet 
med regimentets signaler. 
 

Tak 
Præsidiet vil gerne udtrykke en særlig tak til de to omtalte foreningsformænd – Henning Terndrup 
(GHF Fyn) og Freddy Rasmussen (GHF Næstved og Omegn) – for deres særlige indsats for fæl-
lesskabet i år. Henning har ved siden af sit foreningsarbejde varetaget repræsentationen i DSL og 
ikke mindst overtaget de regnskabsmæssige opgaver fra et total mislykket forsøg fra vores ekster-
ne regnskabsfører. Henning (og Hanne) startede på baggrund af en bilagsmappe og nogle konto-
udskrifter en fuldstændig rekonstruktion af DGHF regnskab for dette foreningsår. Dertil kommer, at 
Henning også er valgt som vores sekretær.  
Freddy har ved siden af sit foreningsarbejde varetaget af de løbende forretninger i DGHF og har 
ikke mindst stået for den løbende tilpasning af medlemsadministrationen. Et arbejde som langt fra 
er let, hvis man ikke er hjemmevant med de økonomiprogrammer, som generelt anvendes. Freddy 
har deltaget i de forgæves møder med vores eksterne regnskabskyndige og har i vid udstrækning 
bidraget til at få medlemsadministrationen på rette vej igen.  
Redaktøren og Webmaster takkes også for deres store arbejde og støtte til Præsidenten.  
Vicepræsidenten har løbende været medinddraget i hele den indsats, der har været omkring den 
eksterne regnskabskyndige – tak for indsatsen.  
En særlig tak til alle foreningsformænd og deres bestyrelsesmedlemmer i dette år for medvirken og 
måske i særlig grad for tålmodigheden.  
Tak til alle dem, som støtter vores arbejde. 
 
Denne lange tak røber måske også, at vi har stået med et ”tungt foreningsår” set i den administra-
tive synsvinkel. Men vi bliver ved! Uanset hvad man frygter for fremtiden, så er der ingen vej uden 
om at udvikle nye rammer og følge med de krav tiden stiller til os alle.  
 
 
P.P.v. 
Præsidenten 


