
Danske Gardehusarforeninger 
Ib Hedegaard Sørensen, præsident for DGHF                                                           Maj 2014 

 

Præsidentens efterskrift ved repræsentantskabsmøde 2014 

Som Præsident tillader jeg mig herved at bringe et efterskrift fra repræsentantskabsmødet 2014 til 

Danske Gardehusarforeningers (DGHF) medlemmer. 

Jeg føler et stort ansvar for at puste til ilden i foreningslivet i DGHF. Hensigten er naturligvis ikke at 

brænde hytten ned, men at skabe opmærksomhed og måske initiere nye initiativer. Vi har ofte talt 

om medlemstallene på vores præsidiemøder, og jeg har flere gange spurgt til, hvilke tanker der 

rører sig i foreningerne i den anledning. For der mangler jo ikke bemærkninger om, at der burde 

skabes en fordeling af nye medlemmer fra fællesforeningen til de enkelte GHF. Formålet er 

naturligvis til at få øje på. Men jeg har aldrig troet på, at det alene vil løse problemerne med at 

fastholde medlemstallene i foreningerne. Tværtimod er jeg overbevidst om, at det ikke vil fungere 

for de nye medlemmer. 

Der er kun én udvej for at gå ind i kampen om medlemmerne, og det er at skabe spændende 

aktiviteter og reklamere for dem. Og det skal være aktiviteter, som tiltaler unge mellem 20 og 30 år! 

Hvis vi ser os omkring i samfundet, skal der være tilbud, som forlods rammer interessesfæren for 

de grupper af mennesker, vi ønsker at fastholde eller opnå som nye medlemmer. Jamen vi kan da 

ikke deltage i sådan noget! Nej, men derfor kan foreningerne godt medvirke ved at vise sig ved 

disse begivenheder eller formidle deltagelsen heri og gøre det til en skovtur og tiltrække de unge 

medlemmers interesse og medvirken for sagen.  

En meget stor interesseudfoldelse sker i en anden af GHRs foreninger: Veteran-  Panser- og 

Køretøjsforeningen. Var der måske flere gamle husarer, som syntes det kunne være sjovt og 

spændende at være med i disse aktiviteter? Svaret kunne være næhhh… vi overkommer ikke at 

være medlemmer af flere foreninger! Ville det så tiltrække opmærksomhed til regimentets 

foreningsliv, hvis vi fik ”portaler” mellem vores foreninger? Kunne man forestille sig, at 

medlemskab i den ene forening også gav adgang til at deltage i aktiviteter i den anden forening 

inden for regimentets rammer? Jeg kunne godt se disse sammenhænge i praksis. Hvad ville VPK-

medlemmer få ud af dette? Ja det kunne jo være, at flere af dem gerne ville være sammen med 

husarer fra eksempelvis GHK København for at se Afghanistan udstillingen i Tøjhusmuseet. Det 

kunne også være, at man derved kunne udvikle vores regimentsblad og trække mere nyt stof ind i 

bladet; måske gøre det større, og derved gøre det mere interessant for flere? Der ville så også 

blive flere om at bidrage til de fælles udgifter, som ikke bliver mindre fremover. 

Kunne man introducere en ”aktivitetspulje” på Facebook, som alle foreninger ved regimentet 

leverer input til, som så gav mulighed for at en ny aktivitet automatisk blev sendt til potentielle 

deltagere på en mail, som man kunne tilmelde sig på? Uanset hvor man kom fra. 

 

Uanset hvad man frygter for fremtiden, så tror jeg, at vi skal tænke i nye rammer, for at bevare det 

vi holder af. Jeg håber dette vil skabe eftertanke og diskussion. 


