
Referat bestyrelsesmøde 15.august 2016 
Afbud: Povl Erik Andersen, Rune Rosenkrantz. Fraværende: Vagn Hove. 

Referat: Casper Kløve Jensen 

Godkendelse af referat: 

Referatet blev gennemgået og godkendt. 

 

Formanden har ordet: 

Formanden havde modtaget en invitation fra Regimentschefen Oberst, kammerherre T.M. Paulsen 

til afskedsreception i Parolesalen på Antvorskov Kaserne. I den anledning har Præsidenten for 

DGHF fremsendt en anmodning om forslag til gave.   

Forholdet vedrørende Gardehusaren blev drøftet. 

Redaktørens rettigheder og lignende. Formanden vil gå på Præsidiemødet med forslaget om, at 

bladudvalget fastsætter en vejledning for udarbejdelse af materiale til bladet. 

Forkortelser i bladet. Man bør ved brug af militære forkortelser bruge en beskrivelse i parentes. 

Referatet fra Repræsentantskabsmødet er bragt i Gardehusaren uden godkendelse på 

Præsidiemøde, samt at Præsidenten presser uddrag af repræsentantskabsmøde ind og anden 

tekst ud. Da Repræsentantskabsmødet blev afholdt i maj måned 2016, samt at deadline for 

juninummeret var 1.maj, finder bestyrelsen det forkasteligt at man ser stort på de udskrevne 

regler for Gardehusaren.  

Ved gennemgang af Danske Gardehusarforeningers hjemmeside fandt bestyrelsen ud af, at den 

elektroniske udgave af Gardehusaren kun er opdateret til og med nummer 2 2015. 

Kassereren foreslog, at lade adresse og telefonlisten udkomme i det første nummer af 

Gardehusaren, da det ville frigøre spalteplads i de resterende udgaver af Gardehusaren. 

Caspers indlæg. Dele af indlægget fra Caspers indlæg er spørgsmål til Præsidiet vedrørende indlæg 

i Gardehusaren. 

 

Foreningsløse. Formanden vil drøfte sagen på Præsidiemødet vedrørende de foreningsløses 

arrangementer, herunder et go cart arrangement i Holbæk, herunder hvornår forslaget er 

godkendt og pengene er skaffet fra. 



Kontingentopkrævning: Pengene fra Hovedkassereren er indgået til GHF Frederikssund den 

4.august 2016.  

Forholdene med Hovedkassereren Ole B. Petersen blev drøftet. De udsendte bilag blev drøftet, og 

konklusionen er at der meddeles på Præsidiemødet at det er meget forvirrende. Stillingsopslaget 

til Hovedkassereren blev drøftet, og afstedkom følgende forslag til Præsidiemødet: Forslaget deles 

op i to dele, nemlig en kassererfunktion og en kontaktfunktion.  

Jubilarstævnet er planlagt til afholdelse på Antvorskov den 17.september 2016. 

  

Kassereren har ordet: 

Den likvide beholdning er pr 15.august 2016 på 17.928,94 kr., hvoraf beløbet på 4.184,60 kr. fra 

Hovedkasserersen er medregnet. Medlemstallet i GHF Frederikssund er 52 medlemmer. Tre 

medlemmer har betalt kontingent 2 gange. Der er ingen restanter blandt medlemmerne. 

 

Kommende arrangementer: 

Flagdagen 2016: Formanden kontakter Frederikssund kommune vedrørende arrangement. 

Efterårstur. Der var indkommet tre forslag, Frederiksborg Slot, Museet for Søfart og Kastellet.  

Efter en gennemgang af forslagene vedtog bestyrelsen at satse på Frederiksborg Slot. 

100 års fødselsdag. Intet. 

Julebankospillet planlægges til afholdelse den 25.november 2016. 

 

Bordet rundt: 

Intet at tilføje. 

 

Næste bestyrelsesmøde den 31.oktober 2016 klokken 19:00. 

 


