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Præsidiets beretning for året 2018/2019 
 

Danske Gardehusarforeningers mål. 

Præsidiet arbejder for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, der 
er tiltrækkende for Gardehusarregimentets soldater, og for alle som har været tjenestgørende med 
regimentsmærket. Danske Gardehusarforeninger (DGHF) skal være synlige og tiltrækkende for 
den moderne soldat, både soldaten der har bidraget med deltagelse i internationale operationer, 
og soldaten der har aftjent sin værnepligt i Hærens Basisuddannelse ved Uddannelsesbataljonen. 
Men vi vil også støtte regimentet på enhver mulig måde for at styrke regimentets og dermed Hæ-
rens image i befolkningen. Vi vil arbejde for at fastholde de relevante dele af Hærens og Gardehu-
sarregimentets historie og sikre de såkaldte ”bløde værdier”, som er en meget væsentlig del af 
korpsånd og sammenhold - og som kendetegner et sundt regiment. Vi glæder os over, at der er 
oprettet nye regimenter igen, fordi vi tror på, at regimentsstrukturen er det bærende element i Hæ-
rens historie. 
DGHF hylder GHRs professionelle soldaters virke. Regimentschefen så tilbage på 2018, hvor GHR 
var med i Estland med I Bataljon som en del af NATOs fremskudte styrke i de baltiske lande; HRU-
kompagniet har været indsat i nationale opgaver i den sidste halvdel af året. Opklaringsbataljonen 
har været indsat kontinuerligt i Kabul i rammen af NATOs Resolute Support-mission i Afghanistan.  
Der er blevet uddannet dygtige og velmotiverede værnepligtige, hvor HESK har løst alle regimen-
tets beredne ceremonielle opgaver for Kongehuset på meget tilfredsstillende vis året igennem. 
 
DGHF ønsker at hylde soldaterne for arbejdet, og vi vil i takt med, at behovene erkendes arbejde 
for at tilvejebringe økonomiske midler, som kan kanaliseres ud til støtte for fysisk og psykisk såre-
de soldater. Der er i dette år tilført penge til formålet fra en nedlagt fond (Kammerherre Dinesens 
Fond), som tidligere blev anvendt til at støtte Gardehusarregimentets idrætsliv. 
Men vi vil også fastholde et sundt foreningsliv: At holde sammen og dele et fællesskab. Vi kan gen-
tage fra tidligere udsagn: ”Vi vil skabe rammer for et godt samvær for medlemmerne ude i forenin-
gerne – og også mellem foreningerne; gerne udmøntet i fælles arrangementer”. Det gjorde vi bla. 
den 12. maj 2019, hvor foreningernes medlemmer var inviteret til en bytur i København. Det blev 
en stor succes med mere end 80 deltagere. 
 

Udviklingen i gardehusarforeningerne 
Foreningsåret har været præget af medlemstilbagegang – ikke voldsomt men konstant vigende. 
Det beklager præsidiet, og de møder der afholdes, hvor problemstillingen drøftes, ender altid med 
et fælles håndslag på at arbejde for at ”trække endnu hårdere i håndbremsen” og således stabilise-
re medlemstallet. Og der bliver arbejdet på sagen. Både med briefinger på Gardehusarkasernen 
ved hjemsendelserne, og hvor foreningerne traditionelt kan møde hjemsendte soldater. Den 26 
april 2019 var der senest en briefing for HBU-soldater, hvor 40 husarer in spe afleverede en ind-
meldingsseddel. Flere havde ønsker om til lokalt foreningstilhørsforhold. 
Og vi skal naturligvis arbejde for at sikre DGHF styrke igennem relevante tilbud af aktiviteter til 
medlemmerne.  
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Samarbejde med Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) 
Arbejdet med støtte til skadede soldater er også på dagsordenen i Danske Soldaterforeningers 
Landsråd. Dette samarbejde er fortsat igennem året, og det er Præsidiets holdning, at Danske 
Gardehusarforenings medvirken i arbejdet bør fortsættes. DSLs præsident er gået af i årets løb og 
DGHF støtter den nye ledelse i bestræbelserne på at få samling på fællesforeningen.  
Danske Gardehusarforeninger har været repræsenteret med sine valgte delegerede i DSL møder i 
årets løb. 

Bladet ”Gardehusaren.” 

DGHF samarbejder uændret med Sjællandske Livregiments Soldaterforening om udgivelsen af 
bladet. Vi har tilbudt regimentet at kunne anvende bladet som hidtil, idet der ikke er tvivl om, at 
foreningerne og det levende regiment er to sider af samme mønt, som ikke kan adskilles. Med den 
indgåede bladaftale for 2019 er regimentets disponible sidetal reduceret til 5. Bladets 24 sider for-
deles principielt således: Fællesstof 2 sider (side 1 og 2); GHR: 5 sider; SJLRs Soldaterforening: 6 
sider; DGHF: Er øget til 9 sider; annoncer: 2 sider. Hvis interessen for at anvende bladet til annon-
cering øges ud over to sider, vil Bladudvalget overveje en sidetalsforøgelse, som er økonomisk 
forsvarlig. Vi glæder os over, at kvaliteten af Gardehusaren kan fastholdes.  
Bladet udkommer kvartalsvis, og vi kan gennemføre alt dette og påtage os regimentets andel af 
bladudgivelsen, men det er ikke nogen hemmelighed, at vores økonomi på bladet kræver en lø-
bende kontrol og indsatser for at finde indtjeningskilder. Det kan vi takke en ihærdig hovedkasserer 
for, og han lykkes dertil også med at tegne annoncerer og understøtte udviklingen med en indtægt 
til foreningerne. 
Man skal ikke overse, at bladet har eksisteret siden 1919. Der har været mange op og nedture for 
vilkårene med bladudgivelse, men det har hele tiden været opfattelsen, at foreningerne og med-
lemmerne ikke kunne undvære en fast kilde til informationsudveksling. Det vil vi kæmpe hårdt for 
at videreføre fremover – især til gavn for vores ældre medlemmer. 

 
Hjemmesiden 
Præsidiet noterer sig en nogenlunde konstant brug af hjemmesiden. Vi skal fortsat arbejde med 
dette såvel som moderniseringen af de traditionelle materialer til hvervning. Nøglen til at få tæt 
kontakt i de elektroniske medier ligger efter Præsidiets opfattelse fortsat i koblingen til Facebook. 
Det står vores webmaster fortsat for og funktionaliteten virker godt.  

 
 
Samarbejdet med Sjællandske Livregiments Soldaterforening, 4. Regi-
ment 
DGHF ser det som en vigtig opgave at støtte SJLR Soldaterforening, fordi den også er en brik i 
grundlaget for Gardehusarregimentets bløde værdier. Samarbejdet udmøntes generelt om bladud-
givelsen i Bladudvalget.  
Foreningerne var også samlet om deltagelsen i jubilarstævnet den 15. september 2018. Det sam-
arbejde vil i 2019 blive gennemført i samarbejde med en tredje soldaterforening – nemlig Dan-
marks Veteraner. Det ser vi frem til i september i år.  
 

Præsidiemøder og særlige foreningsmøder 

Der har været afholdt præsidiemøder den 14. september 2018, 16. november 2018 og den 8. fe-
bruar 2019. 
Den 22. februar 2019 afholdt GHF Frederikssund & Omegn sin 100 års stiftelsesfest. Det blev en 
flot markering af den festlige anledning. Gardehusarregimentet var repræsenteret og stod for un-
derholdningen, som alle husarer kan lide. 

Repræsentantskabsmødet 

Repræsentantskabsmødet blev gennemført den 26. maj 2018 i Helsingørs Kongelig Privilegerede 
Skydeselskabs Selskabslokaler. Mødet var flot arrangeret af GHF Frederiksborg Amt. De travle 
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fanebærere fortsatte fra Helsingør til København for at præsentere fanerne på Kongens Nytorv i 
anledning af HKH Kronprinsens 50-års fødselsdag.  

Tak 
Jeg vil gerne takke Forretningsudvalget. Redaktøren og Webmaster for deres store arbejde og 
støtte til Præsidenten. Tak til alle dem som støtter vores arbejde. 
Sidst men ikke mindst en tak til formændene  og bestyrelsesmedlemmerne i gardehusarforenin-
gerne for jeres store arbejde til bedste for medlemmerne i Danske Gardehusarforeninger.  
 
På Præsidiets vegne 
Præsidenten 
 
 
 
 
 
 
 


