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1. Valg af dirigent
Jørgen Konge bliver valgt som dirigent til årets generalforsamling. Jørgen dokumenter
at generalforsamlingen er blevet indkaldt i bladet Gardehusaren som lovene tilsiger.
Jørgen udnævner to stemmetællere.
2. Formanden beretter om året der er gået i foreningen.
Han starter med at nævne nogle af årets arrangementer. Næstformandens rundtur i
Tøjhusmuseets udstilling om den danske udsendelse til Afghanistan, hvor
næstformanden Maria selv har været udsendt. Derudover nævner formanden
rundvisning på Christiansborg, årets frokost på Bakken, rundvisning i København Zoo
og besøget hos gardehusarerne i de kongelige stalde ved årets nytårskur. Årets
bowlingturnering er endnu ikke blevet afholdt. Bestyrelsen havde håbet at nogle
medlemmer ville stå for at arrangere det, men det er ikke lykkedes. Bestyrelsen lover
dog at stå for arrangementet i så fald ingen medlemmer ønsker det.
Foreningen har fået 22 nye medlemmer blandt andet fordi næstformanden har været
med præsidenten ude og lave reklame for afgående værnepligtige. Formanden har på
årets præsidiemøder lagt pres på for at nye medlemmer bliver henvist til
lokalforeningen i stedet for den landsdækkende gardehusarforening. Hvordan nye
medlemmer automatisk bliver henvist til lokalforeningerne er stadig til forhandling i
præsidiet.
Gardehusarforeningen København bliver mere og mere udbredt på de sociale medier.
På på Facebook og Twitter kommer der flere følgere til og de ting foreningen lægger ud
bliver delt og får opmærksomhed. Foreningen er den lokalforening, der er mest
udbredt på de sociale medier og flere naboforeninger har henvendt sig for at få råd og
hjælp til at gøre det samme.
Foreningen har fået nye fane af hendes kongelige højhed prinsesse Elisabeth. Fanen er
bar og foreningen er ved at finde det endelige design som bestyrelsesmedlem og
grafiker Torben er ansvarlig for. Medlemmerne har mulighed for at se foreløbige
skitser til generalforsamlingen. Bestyrelsen vil gerne have et historisk design på den
ene side og et nyere design med eksempelvis kampsoldater på den anden side.
Derudover er der regler omkring brugen og udsmykningen af Dannebrog som
foreningen selvfølgelig skal overholde.
Formanden fortæller at Danske Gardehusarforeningen blev grundlagt på værtshuset
Det Hvide Lam på Kultorvet i København. Formanden har forhørt sig om
gardehusarforeningerne må få en mindeplade op og for eftertiden bruge beværtningen
som stamværtshus. Det er noget bestyrelsen arbejder videre med.
Til slut fortæller sekretæren Søren Kragelund om foreningens tur i biografen ugen
efter og bestyrelsesmedlem Jan Treu fortæller om det kommende foredrag med Oberst
Lars Møller i april. Medlem Erik Sørensen spørger om, hvorfor medlemmerne skal
betale for foredrag, da det ikke har været kotume. Kasseren forklarer at bestyrelsen
ikke var klar over, at foredrag før har været gratis for medlemmer. Bestyrelsen har
beslutte at foredraget skal forsøge at dække sig selv ind, men et evt. underskud bliver

selvfølgelig dækket af foreningen. Bestyrelsen vil forsøge at at foredrag for eftertiden
vil være gratis for medlemmerne.
Formanden gør opmærksom på at foreningen besøger husarerne i de kongelige stalde i
forbindelse med dronningens 75 års fødselsdag i april.
3. Kasseren fremlægger regnskab.
Kasserer Diana Lindbjerg beretter om et lille overskud, fordi de fleste arrangementer
har været selvfinancierende. Hvis medlemmer gerne vil se nærmere på regnskabet,
skal de henvende sig til kasseren, som så vil det det på e-mail.
Kim Jønson spørger til at udgifter til arrangementer er tredoblet. Kasseren forklarer at
det er fordi foreningen ikke før har bogført det sådan.
Kasseren fortæller om en medlemsstigning og at gennemsnitsalderen er faldet fra 64
år til 61 år.
Der bliver spurgt til hvad pengene til Danske Gardehusarforeninger bliver brugt til.
Formanden forklarer at bestyrelsen vil sende regnskab fra Danske
Gardehusarforeningen i det næste nyhedsbrev. Formanden fortæller i den forbindelse
hvordan man arbejder på at få flere sider i foreningsbladet Gardehusaren i forhold til
hvad man betaler.
Der bliver spurgt til hvad man gør for at bladet bliver gardehusarforeningens blad igen
og mindre regimentets når nu foreninger betaler for det. Jan Treu fortæller han har
lavet et oplæg til hvordan man kan ændre bladet og gøre det til foreningernes eller
måske helt nedlægge det.
En enstemmig generalforsamling godkender regnskabet og at formanden skal kæmpe
videre for at foreningerne kan genvinde kontrollen med bladet Gardehusaren.
4. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke fået nogle indkomne forslag inden generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent.
Formanden fortæller at kontingentet vil stige med ti kroner – fra 240 kr til 250 kr på
grund af øgede udgifter til bladet Gardehusaren. Endnu en grund til at formanden
kæmper videre for at foreningerne får mere magt over bladet, så de kan arbejde på at
få omkostningerne ved bladet ned.
6. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem Christian Bøge (Husar Vinderup) ønsker at genopstille for tre år og
bestyrelsesmedlem Torben Poulsen (husar Lynge) ønkser at genopstille for tre år.
Begge opnår genvalg.
Næstformand Maria K. Andersen ønsker ikke genvalg. Steen Sønderup (husar Vindeby)
opstiller som bestyrelsesmedlem for to år. Han opnår valg.
Bestyrelsesmedlem Jørgen Konge ønsker genvalg for to år. Han opnår genvalg.
7. Valg af suppleanter
Suppleant Jan Treu ( husar Sønderbro) er villig til genvalg for et år. Han opnår genvalg.
Suppleant Joe Hansen ønsker ikke genvalg. Jan Rørne (husar Ullerup) opstiller som
suppleant for et år. Han opnår valg.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Ervind Samuel(husar Hvissinge) ønsker genvalg for to år. Han opnår genvalg.
9. Valg af fanebærer
Fanebærer Joe Hansen ønsker ikke genvalg. Sten Sønderup (husar Ullerup) overtager
opgaven som fanebærer.
10. Eventuelt.
Ingen ønsker at stå for årets bowlingturnering. Sekretær Søren Kragelund kan stå for
turneringen med hjælp fra tidligere kasserer Ole Jakobsen.
Der bliver spurgt til om årets frokost på Bakken kan ligge i maj i stedet for august. Joe
Hansen melder sig til at stå for årets frokost som skal ligge i maj.
Kasseren opfordrer medlemmerne til at melde sig hvis man har ændret sin emailadresse eller ønsker at få det månedlige nyhedsbrev per brev.
Foreningens love skal efterses og fornyes. Nyt bestyrelsesmedlem Sten Sønderup og
medlem Jens Rønholdt melder sig til den opgave.

