Præsidiets beretning for året 2008/2009
Danske Gardehusarforeningers mål.
Præsidiet vil arbejde for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante
foreninger, der er tiltrækkende for Gardehusarregimentets soldater. Danske
Gardehusarforeninger 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.
Vi vil være synlige med et konstant synligt tilbud om støtte til Gardehusarregimentet i de
opgaver regimentets løser i dagligdagen. Vi vil være synlige i den offentlige hyldest til
soldaterne, og vi vil arbejde for at tilvejebringe økonomiske midler, som kan kanaliseres
ud til støtte for fysisk og psykisk sårede soldater fra internationale operationer.
Støtte til sårede og faldne soldater.
Der skal fremover holdes fokus på de opgaver, som Gardehusarregimentet har med at
støtte sårede og pårørende til faldne soldater. GHF har i årets løb taget initiativ til at
kunne indgå i dette arbejde. Således deltog GHF med faner fra de lokale foreninger i
forbindelse med begravelserne af faldne husarer den 2. og 4. januar 2009. Dette arbejde
har Præsidiet set som et relevant indsatsområde for foreningerne og derved synliggøre
soldaterforeningerne. Der er oprettet en konto, som muliggør formidling af økonomiske
midler til støttearbejdet. På kort tid har hovedkassereren allerede modtaget over 10.000,kr. i større og mindre donationer fra såvel navngivne som anonyme givere. Vi er meget
taknemmelige for dette!
I år gennemførte foreningerne i samarbejde med regimentet ”operation julekurv”, som
indebar, at foreningerne – efter forudgående aftale - aflagde besøg hos sårede soldater,
som på tidspunktet var uarbejdsdygtige. Det drejede sig både om fysisk og psykisk
skadede soldater. Præsidiet vil forsøge at videreføre indsatsen i samråd med regimentet.
Samarbejde med Danske Soldaterforeningers Landsråd(DSL)
Arbejdet med støtte til skadede soldater er også på dagsordenen i Danske
Soldaterforeningers Landsråd. Der arbejdes med forskellige modeller til støtte. Der er
oprettet en soldaterfond, der arbejdes på at etablere bemandede ”veteranhjem”, ligesom
der er forskellige initiativer i lokal regi. Dette arbejde vil Præsidiet støtte og søge at få en
positiv indflydelse på. Udgangspunktet for Præsidiet er naturligvis at holde fokus på de
erfaringer Gardehusarregimentet har høstet igennem de seneste tre år.
Primært af denne årsag vil Danske Gardehusarforeninger indtil videre fastholde en tæt
kontakt til formandsskabet i DSL.
Præsidenten har deltaget i landsrådsmøde den 25. - 26. april 2009 i Fredericia.
Referat af landsrådsmødet vil tilgå formændene for GHF.

GHF har tidligere udtrykt tvivl om, at der kan skabes arbejdsresultater i DSL, som vi
ikke lige så godt kunne skabe i de etablerede samvirker rundt om i landet. Præsidiet vil
holde fokus på samarbejdet om ikke andet for også at sikre at de forbundne udgifter
giver et relevant afkast.
Historieskrivning.
Meget er sagt om Gardehusarregimentets historieskrivning; også i løbet af 2008.
Udviklingen igennem året viste en langsom stigende interesse blandt de tjenestgørende
på Antvorskov Kaserne for at samles omkring de bløde værdier ved regimentet. Dette
manifesterede sig synligt ved regimentets seneste fødselsdagsparade den 17. november
2008, hvor stort set alle tjenstgørende myndigheder på Antvorskov Kaserne sluttede op
om begivenheden og var repræsenteret ved paraden.
Præsidiet har også her drøftet holdningerne. Præsidenten har fremlagt sine vurderinger,
som Præsidiet generelt tilsluttede sig. Mange husarer fra Næstved-tiden ”kæmper”
fortsat for at vænne sig til tanken om regimentsflytningen og sammenlægningen og
konsekvenserne heraf. Men præsidiets holdning er, at Gardehusarregimentet ikke er en
personificering, som har fødselsdag på en bestemt dato. Ved
regimentssammenlægningen har regimentet fået til opgave at varte en større del af
Hærens historie, som bl.a. omfatter rødderne fra Sjællandske Livregiment, Danske
Livregiment, dele af Bornholms Værn, som i dag opstiller Opklaringsbataljonen. Mange,
som har et detaljeret kendskab til sammenlægningsprocessen, har tilsyneladende ikke
lagt de tekniske kriterier fra denne proces bort og forsøge at se de historiske perspektiver
for Gardehusarregimentets udvikling. Regimentet har fået til opgave at varte historien
tilbage til 17. november 1614, som den ældste stamme i Hæren udgør. Den opgave
støtter GHF regimentet i at løse helt og fuldt. For de unge husarer, som arbejder
målrettet for at gøre enheder kampklare og løser opgaver i internationale missioner, er
”husarånden” tydelig og ønsket, på den måde dette har været synligt ved regimentets
eskadroner i mange, mange år.
Men der er også kommet nyt blod i årene, som skal med. I II bataljon har 2. Kompagni
overtaget traditioner fra Livkompagniet ved Danske Livregiment. I Opklaringsbataljonen
har eskadronerne taget traditionsbærende elementer med sig, som hidrører fra let
kampvognseskadron og opklaringsdelingen ved Værnet.
Gardehusarregimentets historie skal skrives med respekt for den udvikling, som
enhederne vokser med og den virksomhedskultur, som de arbejder i. Præsidiet finder, at
dette former ”husarånden” og det fællesskab, som historien skal beskrive for eftertiden.
Af disse årsager støtter GHF, at der arbejdes målrettet for at støtte regimentet med at
løse opgaven at fejre Gardehusarregimentets 400 års jubilæum i 2014.
Præsidiet ser også muligheden for at kunne anvende denne begivenhed til at samle
foreningerne og forhåbentlig tiltrække nye medlemmer, som indledningsvis gerne vil
deltage i denne festligholdelse.
Afsluttende om historieskrivning skal det lyde fra Præsidenten: ”Kom ikke til
Antvorskov for at lede efter det, der var! Kom til Antvorskov for at glæde dig over at

finde så mange af de gamle dyder, som er forblevet i Gardehusarregimentets
virksomhedskultur”.
Bladet ”Gardehusaren.”
Samarbejdet om bladet fungerer fortsat godt, og grundlaget for at videreføre bladet er
aftalt for de kommende tre år. Der er enighed i Bladudvalget om at søge nye annoncører
bl.a. igennem InterForce Region Sjælland. Der udsendes seks årlige numre, og der har
fra flere sider været udtrykt anerkendelse for det store arbejde fra redaktørernes side –
trods udstationeringer, uddannelse o.m.a. årsskriftet blev i 2008 besluttet aflyst dels fordi
stoffet i stor udstrækning ville blive gentagelser fra årets blade, dels for at opnå en
besparelse. Foreningerne og regimentet var enige herom. Der er forhandlet et økonomisk
grundlag på plads, som sikrer arbejdet med bladet i perioden.
Samarbejdet med Sjællandske Livregiments Soldaterforening, 4. Regiment.
Det gode samarbejde kører fortsat mellem foreningerne. Der koordineres tæt og
problemfrit om opgaverne. Også i 2008 var foreninger samlet om deltagelsen i
jubilarstævnet den 20. september 2008.
Kransenedlæggelse ved mindetavlen på Gardehusarkasernen i Næstved.
I respekt for den indsats gardehusarer ydede under besættelsen 1940 – 45 lagde
ærespræsidenten den 29. august 2008 en krans ved mindestenen og -tavlen på det
tidligere kaserneområde i Næstved.
Gardehusarregimentet har gjort tiltag med retablering af mindemuren på Antvorskov
kaserne, som skal sikre mindet om de faldne i regimentets tjeneste. Det er regimentets
policy at sådanne højtideligholdelser i videst muligt omfang skal gennemføres på
Gardehusarkasernen i Antvorskov. Det støtter Præsidiet i GHF.
Deltagelse i lykønskninger.
Præsidenten overbragte lykønskninger i anledning af Hans Kongelige Højhed
Kronprinsens 40 års fødselsdag den 26. maj 2008. GHF gav HKH en vingave i
koordination med Gardehusarregimentet og Hesteskadronen – i alt 24 flasker god fransk
vin.
Præsidiet kom tilstede ved regimentschefens afskedsreception den 30. januar 2009 og
glædede således både fratrædende og tiltrædende chef.
Præsidiemøder.
Der har været afholdt præsidiemøder på Antvorskov Kaserne den 19. september 2008,
17. november 2008 og 13. februar 2009).
Repræsentantskabsmødet.
Repræsentantskabsmødet blev gennemført søndag den 25. maj 2008 på
Gardehusarkasernen i Antvorskov. Gardehusarforeningen for Antvorskov havde stor ære

af det veltilrettelagte og gennemførte mødearrangement. Ved denne lejlighed sagde
Danske Gardehusarforeninger farvel til præsidenten igennem de seneste ti år,
oberstløjtnant Peer Høegh-Guldberg. Der var mange rosende ord for præsidentens store
indsats for foreningerne, og Peer indtrådte herefter i rækken af ærespræsidenter. Ny
præsident for Danske Gardehusarforeninger, kammerherre, oberst Ib Hedegaard
Sørensen tiltrådte.
Årets jubilarstævne.
Årets jubilarstævne gennemføres lørdag den 19. september 2009 på Antvorskov
Kaserne. Foreløbigt program for arrangementets gennemførelse udsendes til
foreningsformændene, så det kan offentliggøres i Gardehusaren.
Udfordringerne.
Også i 2008 har foreningerne generelt oplevet et vigende medlemstal svarende til ca 4%,
således vi nu var 1491 medio 2008. Forretningsudvalget har drøftet hvervning, og der
blev gennemført en drøftelse under det første præsidiemøde i 2008 med nytiltrådte
præsident.
Det var bl.a. et synspunkt, at rekrutteringspuljen til GHF burde overvejes udvidet for
overhovedet at håbe på at kunne vende udviklingen. Præsidenten stillede spørgsmål ved
om kriterierne for optagelse i foreningerne kunne fastholdes. Der har hidtil været sigtet
imod at rekruttere dels fra Hesteskadronens hjemsendte deling to gange pr. år, hvilket
svarer til ca. 50 menige årligt, dels fra de eskadroner, som har gennemført Hærens
Reaktionsstyrkeuddannelse og gennemført en udsendelse i internationale missioner. Det
svarer til max. 200 mand pr. år.
Det har også været foreslået, at modernisere hvervningen og medlemskabet til Facebook
på Internettet. Reelt ville dette medføre en virtuel tilknytning for personer til GHF, som
skønnes at kunne blive problematisk. Men præsidenten vil personligt ikke have noget
imod at konstruktive forslag afprøves i virkeligheden.
Præsidenten har foreslået Præsidiet at overveje at udvide rekrutteringsgrundlaget til også
at omfatte de værnepligtige, som har afsluttet Hærens basisuddannelse. Det vil sige
værnepligtige, som har gennemført 4 måneders tjeneste. Dette vil åbne for tilgang fra ca.
800 menige årligt.
Modellen har skabt debat, og mange har den opfattelse, at personel med en så kort
uddannelse ikke har indarbejdet en tilknytning til regimentet, der kan bære ansvaret for
at formidle de værdier og den tilknytning, som husarer deler. Præsidentens argument for
at sænke kravene har været at de værnepligtige, som møder tjenesten ved regimentet i
dag dels skal igennem et ultrakort og komprimeret uddannelsesforløb, som er ganske
krævende og ved afslutningen har denne oplevelse været lige så anstrengende,
udfordrende, krævende og i enkelte situationer grænseoverskridende. Soldaterne i
Uddannelsesbataljonen ser generelt tilbage på forløbet med stolthed. De værnepligtige
føler sig således som ”husarer” – og med rette. Det bør honoreres med tillid.

Præsidiet har i året fået moderniseret hjemmesiden og tiltag for ad denne vej at få nye
medlemmer vurderes at være væsentlige forbedringer. Vi skal fortsat arbejde med dette
såvel som moderniseringen af de traditionelle materialer til hvervning.
De lokale foreninger tilskyndes til konstant at forsøge hvervning også gennem nye
initiativer i det lokale foreningsliv. Det har også været bragt til overvejelse at lave større
arrangementer for foreningerne, og eksempelvis søge at aflægge ”virksomhedsbesøg”
ved forsvarets nye myndigheder for derved også at søge opmærksomhed blandt
potentielle medlemmer, som måtte have interesse for regimentets og Forsvarets
virksomhed.
Tak
Jeg vil gerne takke Vicepræsidenten, Hovedkassereren, Redaktøren, Sekretæren og
Lederen af vores kontor for deres helhjertede indsats og støtte til mig i mit hverv.
Men der skal også lyde en tak til Formænd og bestyrelsesmedlemmer i
Gardehusarforeningerne for deres store arbejde til bedste for medlemmerne i Danske
Gardehusarforeninger.

Præsident

