
 

          Fruerlund 22 
          2850 Nærum 
     ihsfruerlund22@gmail.dk 
          Tlf.: 61300536 

Nærum, den 9. april 2019 

Referat af præsidiemøde på Antvorskov Kaserne den  8. februar 2019 kl. 13.00. 

Dagsorden for mødet: 

1. Godkendelse af referat af seneste møde de 16. november 2018. 

2. Godkendelse af dagens dagorden. 

3. Jubilarstævne 2019 – status og fordeling af opgaver. 

4. Økonomi – budget og regnskab. 

5. Husartur til København den 12. maj 2019. 

6. Repræsentantskabsmøde 2019, program, dagsorden 

7. Gardehusaren – resultat af Bladudvalgsmødet, bladaftale for 2019. 

8. Kommende møde 

9. Royal Run 2019. 

10. Eventuelt 

 

Til stede var: Præsidenten, Ib Hedegaard Sørensen (IHS). Vicepræsidenten, Hans Christian Nielsen (HCN). 

Sekretær/hovedkasserer, Henning Terndrup, GHF Fyn (HT). Forretningsfører, Freddy Rasmussen, GHF 

Næstved, (FR). GHF Frederikssund, Kristian Klysner (KK). GHF Nordvestsjælland, Erik Jensen (EJ). GHF 

Østsjælland, Ole Pedersen (OP). GHF Maribo, Henrik Schjelde (HS) GHF Frederiksborg, Jan Van Deurs (JVD). 

GHF Sydjylland, Carl Jürgen Bock (CJB). GHF Møn og Sydsjælland, Henrik Rasmussen (HR) GHF København, 

Jørgen Konge (JK). 

Der var ingen repræsentation fra GHF Jylland. 

Præsidenten (IHS) bød velkommen, og startede mødet med at uddele faneplader til de foreninger, der 

havde deltaget i faneborgen i forbindelse med HKH Prins Henriks bisættelse. (IHS) uddelte også faneplader 

til de foreninger der havde deltaget i flagparaden i forbindelse med HKH Kronprinsens 50 års fødselsdag. 

Ad 1: Referatet fra det seneste møde den 16. november 2018 blev godkendt. 

Ad 2: Dagsordenen blev godkendt. 

Ad 3: Der bliver deltagelse af Danske Veteraner til jubilarfrokosten og paraden den 14. september 2019. Vi 

skal regne med at DV stiller med ca. 200 jubilarer, der både deltager i paraden og frokosten. Paraden vil 

forløbe som de tidligere år, dog med den tilføjelse at DV holder en medalje parade efter den officielle 

parade. For DGHF står IHS for paraden. Planlægningen af frokosten er lagt i hænderne på HT. Carl Ågerlund 



fra DV, står for planlægningen af parade og frokost for Danske veteraner.  Vi regner med at det samlede 

antal deltagere til frokosten vil blive omkring 320 personer. 

Kasper fra GHR Frederikssund er fotograf ved paraden og frokosten. 

I forbindelse med planlægningen af paraden og frokosten, bliver der afholdt et møde på Antvorskov 

Kaserne med deltagelse af: Carl Ågerlund DV., Major Claus Haüder GHR., Køkkenchef Jacob Laursen, Hans-

Erik Bonde SJLR og Henning Terndrup DGHF. 

Ad 4: HT Fremlagde det foreløbige regnskab, dog uden den færdige balance pr. 31. december 2018. 

Den likvide beholdning er pr. 31. december 2018 kr. 169.708. Fordelt med kr. 82.333 på opsparingskonto, 

kr. 72.846 på kontingentkonto og kr. 14.529 på driftskontoen. Bevægelsen i året er på kr. 57.602, heraf 

overskud kr. 27.247 og tilgodehavende fra 2017 kr. 30.585. 

Der har været ekstra udgifter til ekstern regnskabsfører på kr. 12.500,-. Derudover har der været udgifter til 

nødvendig gennemgang og revision af 2017 regnskabet på kr. 10.000,-. 

Årets drift resultat for 2019 forventes at blive ca. kr. 50.000. Hvis vi slipper for store uforudsete udgifter. 

Omkostningerne i forbindelse med udgivelsen af ”Gardehusaren” beløber sig til kr. 91.473. SJLR andel er på 

kr. 14.668. DSL har ydet et trykke tilskud på kr. 6.698. DSL blad tilskud bortfalder helt i 2019.  Annonce 

indtægter beløber sig til kr. 20.640. Den største udgift i forbindelse med ”Gardehusaren” er porto. Portoen 

beløber sig til kr. 65.522. 

Kammerherre Jørgen Dinesens Mindelegat er nedlagt. Der er overført kr. 7.777,61 til Veteranhjælps-

kontoen. Årets bevægelser på kontoen var beskedne kr. 4,-. 

Regnskabet bliver forelagt foreningens revisorer til godkendelse og fremlagt ved repræsentantskabsmødet 

den 26. maj 2019. 

Ad 5: Husar udflugt søndag den 12. maj 2019 til København. JVD og HT orienterede om programmet for 

Husar udflugten. Deltagere i udflugten kan parkere på Kastellet (på den store parkeringsplads, i den 

nordlige ende ved Norgesporten).  

Vi mødes på kastellet kl. 10.30 (kom i god tid). Fra Kastellet går vi i samlet flok ned til Nordre Toldbod – 

Esplanaden. Kl. 11.00 sejler vi fra Nordre Toldbod. Sejlturen på kanalerne varer ca. 1 time. Vi har en guide 

med på sejlturen. Der serveres øl/vand og sandwich på sejlturen. 

Kl. ca. 12.00 anløber vi ved Diamanten. Herfra går vi i samlet flok til Krigsmuseet/Tøjhusmuseet. 

JK tilbød at lave en alternativ tur til de kongelige stalde. JK vil være guide på rundvisningen i de Kongelige 

stalde. Deltagere i udflugten følger (JK) til de kongelige stalde og støder til resten af selskabet på Old Irish 

Pub kl. ca. 15.30. 

Alle var enige om, at det var en god ide, at have et alternativ til Krigsmuseet/Tøjhusmuseet. 

Kl. ca. 15.00 går vi videre til Old Irish Pub. Her skal vi nyde en god frokost i hinandens gode selskab. 



Prisen er kr. 200,- pr. deltager.  

Ad 6: Repræsentantskabsmødet 2019 arrangeres af GHF Frederikssund og Omegn, søndag den 26. maj kl. 

09.00 i Kignæshallen, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris. 

Program:  

Kl. 09.00 – 09.50: Morgen kaffe med let anretning. 

Kl. 10.00 – 10.15: Velkomst 

Kl. 10.15 – 12.00: Ledsagertur. 

Kl. 10.15 – 12.00: Repræsentantskabsmøde jf. dagsorden. 

Kl. 12.15: Frokostbuffet. 

Morgenkaffe og frokostbuffet. Kuvertpris kr. 235,- ekskl. drikkevarer. 

Dagsorden 

1. Præsidenten byder velkommen. 

2. Valg af dirigent. 

3. Valg af to stemmetællere. 

4. Præsidenten aflægger Præsidiets beretning. 

5. Hovedkasserer fremlægger det reviderede regnskab og foreslår kontingent til godkendelse for 

DGHF. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af vicepræsident (modtager genvalg) 

8. Valg af sekretær (modtager genvalg) 

9. Valg af hovedkasserer. 

10. Valg af to interne revisorer. 

11. Fastsættelse af sted og dato for næste repræsentantskabsmøde. 

12. Valg af delegerede til DSL. 

13. Eventuelt. 

Ad 7: HT gennemgik ”Gardehusarens” økonomi. Bladet har en stabil økonomi og der er gode muligheder for 

at fastholde den redaktionelle linje. 

Det fastholdes at bladet skal udgives på tidspunkter i løbet af året, som sikrer dækning af foreningernes 

lovmæssige bindinger om offentliggørelse af mødeindkaldelser til generalforsamlinger mv. Der er et 

generelt ønske om at efterårsnumrene kan dække omtale af Jubilarstævnet og regimentets årsparade 

mv.HT gennemgik principperne for tegning af annoncer i ”Gardehusaren”.  Der var enighed om at HT skal 

kunne forhandle med interesserede annoncører på prisen. Det er også vigtigt at annoncørerne får 

sikkerhed for, at deres annoncer kan ses på vores hjemmeside. IHS vil arbejde videre med elektronisk 

annoncering sammen med Webmaster. 



Sidedelingen mellem foreningerne og regimentet er ændret således, at GHR går fra 6 sider ned til 5 sider. 

DGHF går fra 8 sider til 9 sider. IHS understregede at det var vigtigt, at redaktøren har en redaktionel frihed 

til at fravige for sidetallene, så helheden styrkes. Det blev endvidere besluttet, at fordelingen mellem 

billeder og tekst, skulle i bedre balance. Der sigtes efter en 50 – 50 % fordeling. 

Der var et ønske om at få lidt mere tid til afsluttende korrekturlæsning, når ”Gardehusaren ” skal 

udkomme. Redaktøren opfordres til at give hele dagen og ikke kun nogle få timer til korrekturlæsning. 

Ad 8: Det næste præsidiemøde afholdes den 13. september 2019. (dagen før Jubilarstævnet). 

Ad 9: I forbindelse med Royal Run 2. pinsedag, mandag den 10. juni, får GHF København 

fremstillet/designet nogle T-shirt. Det er planen at T-shirtsene skal bruges i forbindelse med Royal Run, 

men T-shirtsene kan også bruges i andre sammenhænge. Prisen på T-shirtsne bliver ca. 150,- til 200,- kr + 

porto 40,- kr.  

Ad 10: KK glædede sig til at se os til deres 100 års stiftelsesfest. 

EJ fortalte at de i forbindelse med GF får besøg af en feltpræst, der vil fortælle om sit virke som feltpræst. 

I forbindelse med det nye forsvarsforlig er der startet et nyt kapitel for hæren. Nye enheder er blevet 

oprettet og gamle er genoprettet. Tre regimenter og en brigade er siden nytår blevet indviet. Der er 

oprettet et nyt Føringsstøtteregiment den 9. januar 2019. Den nye 1. brigade blev oprettet den 10. januar. 

Brigaden kommer til at bestå af 4000 soldater.  Danske Artilleriregiment blev genoprettet den 8. februar 

også Slesvigske Fodregiment blev genoprettet. 

IHS takkede for et godt møde. 

 

Ref.: IHS/HT  

 

    

 


