
Referat bestyrelsesmøde 9.april 2018 
Fraværende: Mikkel Striib 

Referat: Casper Kløve Jensen 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet: 

Referatet fra bestyrelsesmødet 22.januar blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen: 

Referatet fra generalforsamlingen 15.marts blev godkendt. 

 

3. Konstituering af bestyrelsen: 

Bestyrelsen konstituerede sig som følgende: 

Næstformand: Vagn Hove 

Kasserer: Kai Illemann,  

Bestyrelsessekretær: Casper Kløve Jensen  

Fanebærer: Knud Nørhave 

 

4. Formanden har ordet: 

Siden sidste bestyrelsesmøde har foreningen deltaget i følgende: 

Deltagelse ved runde fødselsdage, formanden. 

Deltagelse i HKH Prins Henriks bisættelse 20.februar 2018, formanden og fanebæreren. 

Formanden og kassereren deltog i hjemkomstparade 1.marts 2018 ved Gardehusarregimentet. 

Sydsjælland og Møn fyldte 70 år, formanden sendte et telegram til foreningen. 



Formanden har deltaget i præsidiemødet februar måned. Præsidiet har afskediget den eksterne 

revisor, grundet de kaotiske forhold i Danske Gardehusarforeningers økonomi, der har eksisteret 

tilbage hos den daværende hovedkasserer. 

 

5. Kassereren har ordet: 

Kontingentliste: Der var tilgået en restanceliste fra Freddy Rasmussen. Kassereren ville fremsende 

en rykker til de medlemmer, der er i restance, om at der er sidste betalingsfrist 30.april. 

Formanden vil tage telefonisk kontakt til de medlemmer, der er i restance for at forhøre om 

fortsat medlemskab. Foreningens kontonummer skal anvendes. 

Den likvide behold er pr. 31.marts på 21.294 kroner. Generalforsamlingen gav et overskud på 900 

kr. Maden kostede 1.156 kr. 

Foreningen har fået et nyt medlem, Jørgen Svendsen. Kassereren vil besøge ham med et 

foreningstegn. 

Loven om personfølsomme data blev gennemgået. Formanden kontakter præsidenten for mere 

information om loven. Der skal udfærdiges handlingsplaner for håndtering af personfølsomme 

data, af enhver art. 

 

6. Repræsentantskabsmøde 

Formanden og kassereren deltager i Repræsentantskabsmødet 26.maj 2018.  

 

7. Fødselsdagsfest: 

Der er ikke indkommet nyt. Kassereren mindede om musik til festen, samt 

repræsentantskabsmødet senere på året, hvor der kan forventes en stor regning. Kassereren vil 

kontakte ejeren på Kalvøen om musik, der vil koste omkring 5.000 kr. Formanden vil tage kontakt 

til RC/GHR om at få lov til at låne trompetere og pauke til festen. 

En længerevarende debat fulgte, og bestyrelsen vedtog at tage et ekstra bestyrelsesmøde for at få 

afklaret forholdet. 

Der udsendes invitation til medlemmerne pr post, samt at arrangementet skal omtales i 

Gardehusaren. 

 



8. Kommende arrangementer 

5.maj i Frederikssund, kl. 10:00 med kransenedlæggelse, fanemarch og festgudstjeneste.  

Jubilarstævnet 15.september i Slagelse. Formanden, fanebæreren og sekretæren deltager. 

22.september Forsvarets dag på Kronborg. 

 

9. Bordet rundt: 

Der er forslag til fælles udflugter med GHF Frederiksborg Amt. Teknisk museum, Antvorskov 

kaserne.  

Kassereren spurgte ind til sommerfest for bestyrelsen, den planlægges til afholdelse den 7.juli 

2018 klokken 17:00. Sted aftales på bestyrelsesmødet i juni 

Sekretæren deltager i generalforsamlingen hos Gardehusarregimentets Historiske Samlings 

Venner den 16.april 2018. 

 

Næste møde i bestyrelsen: 

18.juni 2018 klokken 19:00 på Pedersholm. Er booket og godkendt. 


