Fruerlund 22
2850 Nærum
Email: ihsfruerlund22@gmail.com

Tilstede var: Præsident for DGHF Ib Hedegaard Sørensen (IHS); Sekretariatsleder Freddy
Rasmussen (RAS); GHF KBH, Jørgen Konge (JK); GHF Frederikssund, Kristian Klysner
(KK); GHF NVSJ, Erik Jensen (EJ); GHF ØSJ, Ole Pedersen (OP); GHF Maribo, Henrik
Schjelde (HS); GHF Frederiksborg, Jan van Deurs. GHF Jylland, Hans Pedersen
Referat af præsidiemøde den 1. september 2017.10.30

1. Godkendelse af referatet af Præsidiemøde den 10. februar 2017
Godkendt uden bemærkninger
2. Godkendelse af referatet af Repræsentantskabsmøde, maj 2017
Godkendt uden bemærkninger
3. Jubilarstævnet september 2017
Opgaverne for gennemførelsen af Jubilarstævnet jf. Garnisonsbefalingen blev
gennemgået. Holdningen at vi gennemfører deltagelsen ”som vi plejer”. IHS
beklagede sit fravær til stævnet grundet en udlandsrejse og måtte viderebringe
tilsvarende fra Vicepræsidenten. HT havde indvilliget i at ”tage kommandoen” på
dagen.
EJ, HS og KK ville tage sig af billeder og salg. Enighed om at 75 års-jubilaren skulle
placeres centralt nær regimentschefen ved frokosten. IHS ville invitere
regimentschefen med adjudant samt Ærespræsidenten til frokosten.
4. Økonomi. Forretningsudvalget havde haft mange udfordringer med Danske
Forening i løbet af sommeren om registrering jf. ny sammensætning af ledelsen i
DGHF. Det var nu endeligt ved at være tilendebragt, idet dog organisationen også
krævede, at DGHF blev tilmeldt Online Banking for foreninger for at kunne få det
nødvendige antal autorisationer til at ”gå ind i systemet”. Der var igen i år ca.
20.000 kr. til anvendelse for medlemsaktiviteter uden for GHF. Derfor var aktiviteten
jf. pkt. 5 sat til kun 75,- kr. pr. deltager. hvilket svarede til fortæring på dagen.
Resten kunne finansieres via medlemmernes ”aktivitetskonto”.
DGHF økonomiske rådgiver har anbefalet, at man ikke anvender tid og ressourcer
på at administrere nye medlemmer i indmeldingsåret. Der tilskrives generelt 200
nye medlemmer pr. år. IHS og FR støttede anbefalingen, og FR understregede, at
det forekom at blive en meget stor og tidskrævende opgave. Der fremkom ikke

bemærkninger i Præsidiet, som anfægtede anbefalingen, men der var en generel
erkendelse af, at der var tale om en udgift. Omvendt var det også opfattelsen, at
flere nye medlemmer ikke forstod, hvorfor de fik to opkrævninger med korte
mellemrum og de meldte sig generelt ud af DGHF, fordi de fandt medlemskabet for
dyrt.
5. Vicepræsidenten havde planlagt et arrangement for medlemmer uden for GHF med
lerdueskydning på en skydebane i Hedehusene den 11. november 2017. Det var
IHS og vicepræsidentens holdning at arrangementet skulle omfatte alle
interesserede medlemmer af DGHF. (Arrangementet fik én tilmelding og blev derfor
aflyst)
6. Den udsendte dagsorden fra DSL til formandsmøde blev kort gennemgået. Der
udestår en sag mellem DGHF og DSL, og det handler om tilbagebetaling af ca. kr.
7500,-, som var et beløb der var udbetalt to gange til inddækning af fremstilling af
blade (DSL havde både beregnet penge til Sjællandske Livregiments
Soldaterforeninger og DGHF. Carl-Jürgen ville deltage i mødet for DGHF og han
var orienteret om sagen. Vi vil blive modregnet det udestående beløb i fremtidige
tildelinger af ”tipsmidlerne”.
7. Gardehusaren og Hjemmesiden. Der blev bedt om opdateringer af Hjemmesiden.
IHS ville drøfte dette med Webmaster. (i det omfang man fortsat ikke mener siden
er ajourført, anmodes der venligst om at sende et link til Webmaster med Cc til IHS,
så ”fejlene” kan blive justeret straks.). Distributionsselskabets håndtering af
”returblade” skal undersøges (Redaktøren). Forretningsudvalget drøfter hvornår
samarbejdet med Sjællandske Medier skal ophæves. Vi deler fortsat
annonceindtægterne med SM, men ophøret vil generere en del arbejde med
annoncørerne, og det skulle vi først være klar til at tage. IHS kunne oplyse, at HT
var meget foretagsom med dette, og Forretningsudvalget vender tilbage til sagen.
8. Næste møde den 17. november 2017, kl. 13.00 på GHK i Slagelse. Præsidiet er
inviteret til parade og reception som vi plejer. DGHF vil overrække guld
manchetknapper til en udvalgt husar. DGHF nedlægger krans ved mindesmærket
sammen med regimentschefen.
9. IHS orienterede om at DGHF havde givet en pengegave efter ønske til en
robotplæneklipper til Ærespræsidentens kombinerede 80 års fødselsdag og
guldbryllup.

