
Referat bestyrelsesmøde 11.februar 2019: 
Referent: Casper Kløve Jensen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 

 

3. Formanden har ordet.  

Beholdningen af årstegn er indberettet til Freddy Rasmussen. 

 

Formanden har modtaget en takkemail fra Præsidenten i anledningen af Præsidentens 70 

års fødselsdag. 

 

Formanden har siden sidste bestyrelsesmøde deltaget i præsidiemøde: 

Regnskabet for 2018 ok, det viser et overskud på 57.000 kroner. 

 

DGHF er indmeldt i Veteranfonden. 

 

Foreningen har modtaget fanepladen for deltagelsen ved den kongelige protektor ved 

DGHF, HKH Kronprinsens 50-års fødselsdag. Fanepladen monteres ved førstkommende 

festlige arrangement.  

 

Præsidiet har valgt at arrangere en Husartur til København som erstatning for den tidligere 

Husarfest, der strandede i planlægningsfasen. Husarturen er planlagt til afholdelse den 

12.maj 2019, og indbefatter tur med Kanalrundfarten, besøg på Krigsmuseet (tidligere 

Tøjhusmuseet) samt spisning. Prisen bliver på 200 kroner. Tilmeldingsfrist fastsættes til den 

29.april 2019 

 

Intet økonomisk tilskud til Gardehusaren fremover, da Kulturstyrelsen har stoppet med at 

give bidrag. 

 

Der arrangeres Royal Run den 10.juni 2019.  

 

Medlemstallet i DGHF er den 7.februar 2019 på 1.293 medlemmer. 

 

2 medlemmer er i restance hos GHF Frederikssund, Fredy Rasmussen undersøger hvem. 

 



Kai Illemann er frem til førstkommende generalforsamling fungerende næstformand, da 

Vagn Hove er trådt ud af bestyrelsen. 

 

Dannebrog fylder 800 år, og det markeres den 15.juni 2019. 

 

4. Kassereren har ordet.  

Den likvide beholdning er pr. 11.februar 2019 på 44.555,69 kroner. 

Regnskabet har givet et overskud på 3.006,25 kroner. Generalforsamlingen og 

julebankospillet bidrog til dette. 

 

Foreningen har 44 medlemmer, 2 er afgået ved døden, 3 nye medlemmer er indmeldt og 

10 medlemmer er meldt ud.  

 

5. Stiftelsesfest 22. februar 2019.  

Kassereren oplyste, at der er tilmeldt 57 deltagere til stiftelsesfesten, deltagerlisten blev 

gennemgået. 

 

Sanghæfte og menu blev gennemgået, der foretages en enkelt rettelse i programmet. 

 

Bestyrelsen mødes på Hotel Kalvøen på følgende tidspunkt: 

Formanden, kasserer, fanebærer og sekretær:  klokken 16:00. 

 

Bestyrelsen vedtog, at Knud Nørhave bærer fanen ind, alternativ er Casper Kløve Jensen 

reservefanebærer. 

 

6. Generalforsamling 27. marts 2019. 

Formanden har talt med Hans Lund Madsen om interesse i bestyrelsespost, denne er ikke 

interesseret. Alternativt er, at spørge Kaj Klysner om interesse. 

 

Formanden havde tænkt sig at invitere medlemmerne af GHA Roskilde med til 

generalforsamlingen, hvor de ville få taleret. Bestyrelsen godkendte forslaget. 

 

7. Repræsentantskabsmøde 26.maj 2019. 

Jan Poul Mathiesen havde undersøgt vedrørende leje af Frederikssundshallen og 

Kignæshallen i Jægerspris til Repræsentantskabsmødet den 26.maj 2019. Valget faldt på 

Kignæshallen, og indbefatter morgenmad og frokost. 

 

Præsidenten sørger for, at trometerne kommer til stede. 

 

Formanden sender programmet til præsidenten, denne sørger for at det kommer i 

Gardehusaren. 

 

Kuvertprisen aftaltes til 235 kroner. 



 

Dameturen blev drøftet, her valgtes Jægerspris slot. Chaufføren findes på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

8. Kommende arrangementer.   

Sommerfest blev drøftet, datoen 6.juli blev aftalt. 

Møde med GHF Frederiksborg om et grillarrangement blev drøftet, Kristian taler med Jan 

van Deurs om interesse.  

 

9. Bordet rundt. 

Jan Poul Mathiesen ønskede en opdateret adresseliste, denne udfærdiges på første 

bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

 

10. Næste møde i bestyrelsen. 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til mandag den 29.april 2019.  

 

Knud Nørhave kaffe  

 

 


