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REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2017 
 Store Heddinge, lørdag den 20. maj 2017. 

Deltagere: 32 Husarer. Tilstede var også, statsautoriseret revisor Peder Rudbæk. 

Dagsorden for mødet: 

1. Præsidenten byder velkommen. 

2. Valg af dirigent. 

3. Valg af to stemmetællere. 

4. Præsidenten aflægger Præsidiets beretning. 

5. Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab, herunder redegørelse for ”Gardehusarens” 

og Fondenes økonomi og foreslår kontingent til godkendelse for DGHF. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

a. 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”. 

7. Valg af vicepræsident. (genvalg) 

8. Valg af sekretær. (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 Danske Soldaterforeningers Landsråd. 

13. Eventuelt. 

 

Formanden for Gardehusarforeningen Østsjælland, Ole Pedersen bød deltagerne velkommen til Store 

Heddinge. Ole Pedersen glædede sig over det store fremmøde. 

Efter Ole Pedersens velkomst, blev de ledsagende ”husarinder” sendt på ledsagertur. 

1. Danske Gardehusarforeningers præsident oberst, kammerherre Ib Hedegaard Sørensen bød de 

fremmødte 32 husarer velkommen til repræsentantskabsmødet. Præsidenten bød også 

statsautoriseret revisor Peder Rudbæk velkommen til mødet. 

Præsidenten indledte med at nævne, at det siden sidste repræsentantskabsmøde, havde været en 

meget travl periode med mange udfordringer. Disse udfordringer ville han komme nærmere ind på 

i Præsidiets beretning. 

2. Søren Silving blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at der var indkaldt i ”Gardehusaren”, 

marts nummeret, altså mindst 14 dage før afholdelse af repræsentantskabsmødet. Mødet er derfor 

lovligt varslet. Den meddelte dagsorden er i overensstemmelse med vedtægterne. 

3. Præsidiet foreslog Keld Hansen og Kasper Kløve Jensen som stemmetællere. Begge blev valgt. 

4. Præsidenten aflagde præsidiets beretning for 2016/2017. Se præsidiets årsberetning på 

hjemmesiden: www.danskegardehusarforeninger.dk (meddelelser fra Præsidiet) 

Der var følgende spørgsmål og kommentarer til beretningen. 

http://www.danskegardehusarforeninger.dk/
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Formand for GHF Maribo Amt, Henrik Schjelde (HS), roste præsidenten for det store arbejde han 

havde udført i forbindelse med udgivelse af ”Gardehusaren”. Skiftet til KLS Pureprint A/S, har givet 

en meget stor besparelse på udgivelsen og distributionen af ”Gardehusaren”.  

Beretningen blev taget til efterretning af repræsentantskabet. 

5. Fg. hovedkasserer (OBP) fremlagde de reviderede regnskaber til godkendelse. Regnskabet var det 

sidste af mange regnskaber, som OBP i sit mangeårige virke som hovedkasserer har fremlagt. 

Repræsentantskabet glædede sig over, at underskud var vendt til overskud i 2016 regnskabet, og at 

de kommende år også tegner til at kunne blive positive. 

Der var følgende spørgsmål og kommentarer til det reviderede regnskab: 

HS gjorde opmærksom på, at de i GHF Maribo Amt, stadig ikke kunne få styr på kontingenterne og 

de afregningerne fra hovedkassereren, og det beklagede han meget. 

OBP svarede, at der for indeværende var afregnet for 2015 og 2016, med alle lokalforeningerne. 

Erik Jensen, GHF Nordvestsjælland, gjorde opmærksom på at regnskaberne var revideret. Han fandt 

som revisor at regnskaberne og ikke mindst bilagsmaterialet var forefundet i overordentlig 

omhyggelig forberedt stand.  

IHS gjorde opmærksom på, at der efter flere vurderinger var for mange involverede i 

administrationen af kontingentbetalinger. Det medførte at man altid ville opleve en asynkron 

tilstand, som så forskellig ud afhængig af, hvorfra man observerede – eksempelvis fra 

lokalforeningerne, fra hovedkassereren eller fra sekretariatslederens bord. Dette forhold vil 

Forretningsudvalget søge at ændre med en række omfordelinger af arbejdsopgaver i ledelsen i de 

kommende to år. 

IHS har drøftet en nedlæggelse af Kammerherre J. Dinesens Mindelegat. Familien er indstillet på, at 

mindelegatet nedlægges, og at den tilbageværende værdi overføres til andet formål.  

IHS gjorde opmærksom på, at selv om DGHF ikke har ”røde tal på bundlinjen”, så giver det ikke 

anledning til eksempelvis at sænke kontingentet. Der vil i 2017 og 2018 opstå nye udgifter til bla. 

regnskabsassistance. 

Årsregnskab 2016 - Repræsentantskabet godkendte årsregnskabet, dog undlod repræsentanterne 

fra GHF Maribo Amt at stemme for regnskabet, som markering af utilfredshed med de hidtidige 

administrative procedurer.  

Regnskab for Kammerherre J. Dinesens Mindelegat 2016 - Repræsentantskabet stemte for 

regnskabet.  

Efter indstilling fra Præsidiet, besluttede Repræsentantskabet at fastholde det nuværende 

kontingent på kr. 300,-. 

6. Se ordlyd i dagsordenen. Forslaget blev vedtaget. 

7. Vicepræsidenten Hans Christian Nielsen, modtog genvalg som vicepræsident. Valget er for en to- 

årig periode. 

8. Sekretær Henning Terndrup, modtog genvalg som sekretær. Valget er for en to-årig periode. 

9. Henning Terndrup, modtog valg som hovedkasserer. Valget er – trods tidspunktet for valg - for en 

to-årig periode med det formål at give Forretningsudvalget ro til at omlægge de administrative 

procedurer. 

10. På valg som interne revisorer var Erik Jensen og Per Mygind. Begge kandidater modtog genvalg 

11. GHF Frederiksborg Amt, er vært ved næste repræsentantskabsmøde i 2018. Datoen er ikke fastsat. 

12. På valg som delegerede til Danske Soldaterforeningers Landsråd er 
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Fyn, Henning Terndrup 

Jylland, Carl Jürgen Bock 

Sjælland og øerne, Erik Jensen 

Alle tre blev valgt. 

13. IHS orienterede om den nye opgavefordeling i forbindelse med sekretær/hovedkasserer og 

forretningsfører og tilknytningen af en regnskabskonsulent. Alle lokalforeningerne skal nu sikre at 

kontingenterne bliver indbetalt til DGHF. Forretningsfører Freddy Rasmussen tager sig nu af 

administrationen af kontingenter m.m. Sekretær /hovedkasserer Henning Terndrup, tager sig 

fremover af jubilarstævner m.m. Statsautoriseret revisor Peder Rudbæk, vil forestå og overvåge 

DGHF økonomi og regnskaber. 

Den nye arbejdsfordeling for Forretningsudvalget er i en to-årig forsøgsordning. 

Peder Rudbæk takkede for den tillid foreningerne udviste ham ved at tilknytte ham til 

administrationen, og han var meget positiv i forhold til forsøgsordningen. 

Jan Faber fortalte om den nye støtteforening i GHF Fyn. Der er i øjeblikket 24 støttemedlemmer. 

Henrik Schjelde, GHF Maribo Amt, tilføjede, at de også gerne så oprettet en støtteforening. 

REF: IHS/HT  

 

 


