Referat bestyrelsesmøde 14.januar 2019
Afbud fra Vagn Hove. Knud Nørhave var fraværende.

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:
Godkendt.
3. Formanden har ordet:
Vagn Hove har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen ved den kommende
generalforsamling. Emner til nye bestyrelsesmedlemmer blev luftet. Hans Lund Madsen
blev nævnt som muligt emne, Kristian kontakter ham for at høre om interesse.
Præsidenten fylder 70 år den 28.januar, bestyrelsen vedtog at give en gave.
Fanebladet i forbindelse med HKH Kronprinsens 50 års fødselsdag er ikke tilgået
foreningen. Henning Terndrup (GHF Fyn) forventer at få dem tildelt på førstkommende
møde i DSL. Kristian har en forventning om, at foreningens faneblad kan påmonteres
estandarden til fødselsdagen eller generalforsamlingen.

4. Kassereren har ordet:
Den likvide beholdning pr. 31.december 2018 24.410,69 øre.
Medlemstallet i foreningen er på 47.
Julebanko har givet et overskud på omkring 1.400 kroner.
5. Generalforsamling 2019:
Dagsorden er udsendt med nyhedsbreve pr post, samt varslet i Decembernummeret af
Gardehusaren.
Spisningen til generalforsamlingen bliver gode ben med flødekartofler.
6. Repræsentantskabsmøde:
Prisen for afholdelse på Færgelunden er blevet noget dyrere, 355 kroner pr. kuvert.

Kristian spurgte ind til bestyrelsens indstilling til Færgelundens pris, kontra at leje Logen
kontra gymnastiksalen på Pedersholm, og lade Bretts Dinertransportable levere frokosten
til 158 kroner pr. kuvert.
Efter nogen debat i bestyrelsen besluttedes det, at undersøge mulighederne yderligere. Jan
Poul Mathiesen vil undersøge muligheden for at låne Frederikssund-Hallen, samt indhente
pris på morgenkaffe og frokost.
7. Fødselsdagsfest:
Tilmelding fra RC/GHR uden ledsager, køreren træder ind i stedet. Præsidenten med frue,
Ærespræsidenten har ikke svaret endnu. GHR har meddelt, at der kommer 7-10 husarer fra
HESK, de deltager ikke i selve spisningen. De skal optræde efter forretten, når RC har holdt
sin tale til foreningen. Grundet mange arrangementer skal de bespises med sandwich (Kai
taler med Rasmus på Kaløven), samt have en ramme øl/vand med i bilen tilbage til
Slagelse.
Fotograf: Jan Poul Mathiesen kender en professionel fotograf, tager kontakt til ham
hurtigst muligt.
Bordplanen laves, når antallet af tilmeldte til festen kendes.
8. Kommende arrangementer:
Arrangementer for medlemmer planlægges til afholdelse efter sommerferien.
Sommerfest for bestyrelsen afholdes den første lørdag i juli måned.
9. Bordet rundt:
Kai fortalte, at foreningen skal betale 360 kroner om året, for at have foreningens penge
stående i banken.
Casper havde forslag om billede / videoklip fra fødselsdagsfesten, både til foreningens arkiv
og Danske Gardehusarforeningers arkiv.
10. Næste møde:
Næste bestyrelsesmøde den 11.februar 2019.
Kaffe: Kristian.

