Danske Gardehusarforeninger

17.09.2015

Præsidenten

Referat af præsidiemøde den 11. september 2015 på Antvorskov Kaserne
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af seneste møde
2. Jubilarstævne 2015
3. Proceduren for administrationen i DGHF som aftalt den 17.11. 2014. (Den reviderede Ståbi var
referatet af denne beslutning)
4. Hovedkassereren: Status; foreningstegn
5. Status for restancer – tiltag for inddrivelser af restancer
6. Bemanding i DGHF Sekretariat og Forretningsudvalget
7. Gardehusaren og hjemmesiden
8. Kommende møde
9. Eventuelt

Referat:
I mødet deltog: Præsidenten (IHS), Ole Petersen (OP), Freddy Rasmussen (FR), Jan v Deurs (JvD)
Knud Fischer (KF), Erik Jensen (EJ), Henrik Rasmussen (HR), Henning Terndrup (HT), Tage Hansen
(HT), Carl Jürgen Bock (CJB).
Afbud fra: Hans Christian Nielsen (HCN), Jonas Kriegbaum (JK), Henrik Schjelde (HS)
IHS bød velkommen. IHS kunne meddele, at Regimentschefen havde givet tilsagn om at deltage i
jubilarfrokosten. Endvidere var forslaget om fremtidig at lægge jubilarstævnet sammen med ”De blå
Baretter” Jubilar- og Veteranstævne blevet positivt modtaget af RC. Rundt om bordet mente man, at
forslaget lød interessant og værd at arbejde videre med. Et genforslag om fremtidig at invitere
ledsagere med til jubilarfrokost blev nedstemt.
Ad 1. Referatet fra præsidiemøde fra 10.02.2015 kunne ikke godkendes, da det ikke forelå.
Ad 2. OP fremlagde budget for den kommende jubilarfrokost. Budgettet og tilmeldingsliste blev
omdelt. Der er tilmeldt 145 til frokosten. Jubilarstævnet vil foregå efter samme mønster som de
foregående år.
Ad 3. Den centrale opkrævning blev detaljeret gennemgået af OP. OP redegjorde for samarbejdet
med Nets. Der udsendes ca. 1600 opkrævninger, deraf ca. 1150 med indbetalingskort. Der er
problemer med ca. 10%, der kommer retur fra PostDanmark. Der var enighed, om at der i decemberudgaven og evt. marts- udgaven af Gardehusaren fremover skal være et girokort til betaling af
kontingent til DGHF. IHS understregede, at det var medlemmernes ansvar at sørge for at betale
kontingent rettidigt og det var ikke nogen undskyldning, at ”man ikke havde modtaget en

opkrævning”. Den centrale økonomistyring i DGHF blev gennemgået i detaljer (jf. Afsnit C.
Økonomi). Der fremkom rettelser på basis af seneste års erfaringer, og de bliver indarbejdet i en
opdateret udgave, som fordeles snarest; ligesom den lægges på hjemmesiden.
Ad 4. OP redegjorde for beholdningen af foreningstegn. Præsidiemedlemmerne blev opfordret til ved
næste møde, at redegøre for deres forbrug i lokalforeningerne af tegn for det kommende år.
Ad 5. Der var enighed om, at der er alt for mange restanter, i særdeleshed i Antvorskov- afdelingen.
FR redegjorde for Antvorskov- afdelingens fordeling af restanter. Ved 550 medlemmer er der 270
restanter, som fordeler sig med 142 for 3 år og 35 for 2 år og ca. 100 for et år. I Gl. Roskildeafdelingen med 48 medlemmer er der 9 restanter. Vicepræsidenten opfordres til at tage hånd om
problemet i nævnte afdelinger. HT mente, at der skulle laves aktiviteter i afdelingerne, så deres
medlemmer føler sig mere knyttet til fællesskabet, måske med et ”tegngivnings-arrangement”. IHS
initiere et Forretningsudvalgsmøde i oktober 2015 og der drøfte tiltag med såvel rykkerskrivelser som
aktiviteter.
De lokale foreninger varetager selv inddrivelse af restancer efter at have modtaget liste fra
sekretariatet. Der blev endvidere aftalt, at IHS medbringer girokort ved hjemsendelsen af de
værnepligtige.
Ad 6. Der blev aftalt at styrke sekretariatet med én person. FR har et muligt emne til at hjælpe til i
sekretariatet. Per Mygind har tilbudt at hjælpe til i forretningsudvalget. OP har meddelt, at han ikke
står til rådighed som hovedkasserer efter næste repræsentantskabsmøde, hvor han står til valg. IHS
opfordrede formændene til at være aktive for at finde en kandidat, som afløser for OP. Senest ved
mødet den 10.02.2016 bør der være navn på en kandidat og helst en præsentation. OP bruger ca.
120 timer årligt på arbejdet som hovedkasserer. OP gennemgik detaljeret, hvordan det nye
regnskabssystem ”Economic” fungerer og hvordan systemet kommunikerer med Nets. For at belyse
systemet i enkeltheder blev der uddelt skriftligt materiale.
Ad 7. Der blev rejst kritik af manglende program i seneste udgave af Gardehusaren vedr. det
kommende jubilarstævne. Ligeledes kritiserede man, at der ikke var noget program på hjemmesiden.
IHS beklagede, men grundet den sene udmelding fra Regimentet (få dage før arrangementet), havde
det ikke været mulig at få denne væsentlige information fordelt ordentligt og ikke mindst rettidigt.
Ad 8. Næste møde blev berammet til den 17.11.2015. om eftermiddagen i forbindelse med GHR
årsdag.
Ad 9. Ingen bemærkninger
Referent: / CJB / IHS

