
 

Repræsentantskabsmøde 2021 Side 1 
 

REFERAT AF 

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2021 

Maribo, lørdag den 25. september 2021. 

 

Dagsorden for mødet: 

1. Præsidenten byder velkommen til mødet. 

2. Valg af dirigent. 

3. Valg af to stemmetællere. 

4. Præsidenten aflægger Præsidiets beretning. 

5. Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af præsident for et år (modtager genvalg). 

8. Valg af vicepræsident (modtager genvalg). 

9. Valg af hovedkasserer for et år (modtager genvalg) 

10. Valg af sekretær (nyvalg). 

11. Valg af to interne revisorer. 

12. Fastsættelse af sted og dato for næste repræsentantskabsmøde. 

13. Valg af delegerede til Danske Soldaterforeningers Landsråd. 

14. Eventuelt. 

Formanden for Maribo Amts Gardehusarforening, Henrik Schjelde bød deltagerne velkommen til Maribo og 

Maribo Hallerne. 

Efter formandens velkomst, blev ledsagerne sendt på et spændende besøg i Maribo Kloster. 

1. Danske Gardehusarforeningers Præsident Kammerherre, Oberst Ib Hedegaard Sørensen bød 

velkommen til dette lidt særlige repræsentantskabsmøde som dækkede to år grundet Corona 

pandemien. 

2. Søren Silving blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt. Der var 

indkaldt i ”Gardehusaren” juni 2021 altså mindst 14 dage før afholdelse af 

repræsentantskabsmødet.  

Mødet var derfor lovligt indvarslet. Den meddelte dagsorden var i overensstemmelse med 

vedtægterne. 

3. Præsidiet foreslog Kristian Klysner og Eric Saugman som stemmetællere. Begge blev valgt. 

4. Præsidenten indledte med at konstatere, at han ikke kunne aflægge Præsidiets beretning, fordi den 

forgangne periode med næsten 2 år under Corona-vilkår ikke havde indeholdt de 

foreningsaktiviteter, som naturligt skulle involvere Præsidiet.  Derfor tilbød præsidenten at give 

Repræsentantskabsmødet sin redegørelse for, hvordan Danske Gardehusarforeninger (DGHF) 

havde været eksponeret igennem de seneste to år. Dette blev accepteret uden yderligere 

kommentarer.   
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Vi har i hele perioden holdt fast i at udgive Gardehusaren – og tak for det; det har medvirket til at 

holde indtrykket af, at vi og GHR lever, og at vi alle holdt bedst muligt fast i traditioner og pligter. 

Veteranhjælpen blev bragt til live i maj måned 2020. 

Vi startede op med en indestående på kr. 9.852,47.  

Den 14. maj 2020 blev de første donationer indbetalt på veterankontoen, herefter var der en 

positiv række af indbetaling af donationer til kontoen. Udover donationer på kr. 50 og 100, har der 

også været nogle meget flotte donationer. Der har været indleveret husar effekter, fra en enke til 

en husar der gennem årene havde samlet en del spændende husar effekter. Effekterne blev solgt til 

en samler, og det gav en gevinst på kr. 5.000,00. 

Der har været flere flotte indbetalinger på kontoen. GHF Fyn havde indsamlet kr. 897,85. GHF 

Frederiksborg kr. 1.000,00. en enkeltperson og frue, havde doneret kr. 5.000,00. GHF Fyns 

Støtteforening, havde doneret deres overskud for 2020, til Veteran hjælpen kr. 2.500,00. GHF Fyn 

havde afholdt et lotteri, det gav kr. 550,00. GHF Jylland har indbetalt kr. 5.000,00 til 

Veteranstøtten. Det foreløbige overskud, for salg af GHR/DGHF emblemet har givet kr. 4.174,64. 

Der bliver flere indtægter fra salg af emblemer og baretter. 

Vi startede op med kr. 9.852,47 i maj 2020. På nuværende tidspunkt, står der kr. 36.494,96 på 

Veterankontoen. Der er altså kommet kr. 26.642,49 ind på kontoen, siden maj måned 2020. 

Vi har foreløbigt doneret en trækningsret på indtil kr. 10.000,00 til Veterancafeen i Slagelse med 

det formål at byens veterankoordinator kunne afholde et social event for veteranerne og 

pårørende, dette beløb er ikke udbetalt endnu. Men der har været afholdt en guided sejltur fra 

Skelskør Havn for 27 veteranrelaterede personer. Borgmesteren hilste på deltagerne fra kajen ved 

afgang og så gik turen ud med sandwiches og drikkevarer til deltagerne. Veterankoordinatoren har 

meldt tilbage og bekræftet at det var en herlig tur for deltagerne. Der var også endnu en tak til 

Danske Gardehusarforeninger for bidraget som endte på godt 7000,- kr. 

Vi var med en meget begrænset kreds også inviteret til årsdagsparade og reception i 2020 på 

Gardehusarkasernen. Der har derimod ikke været afholdt orienteringsmøder med 

hjemsendelseshold, hvor vi traditionelt har gennemført vores rekruttering til foreningerne. Seneste 

arrangement var i Hesteskadronen i juni 2021, hvor vi kunne genoptage den gode tradition. 

Danske Gardehusarforeninger har holdt fast i at donere en lille gave til to husarer ved 

hjemsendelse dels for bedste resultat i dressur, dels bedste resultat i spring. Forrige gang blev den 

ene konkurrence ikke afholdt grundet for mange afbrydelser, så der gik vores gave til den husar, 

som delingen selv havde valgt som bedste kammerat. Gaverne bliver modtaget med stor glæde 

(graveret ID-plade i sølv m. kæde). 

Men vi har jo også netop passeret en veterandag – den 5. september 2021. 

Jeg havde lejlighed til at deltage og var opfordret til at holde den ”militære tale” til min kommunes 

veteraner, hvor Jacob Ellemann så skulle holde den politisk orienterede tale. For mig var det jo en 

oplagt chance for at ”afgive meldinger” til politikerne. Budskabet var jo selvsagt en refleksion over 

den kaotiske situation i Afghanistan, og så var det naturligvis også en refleksion for en tidligere 

regimentschef om situationen, om tiden hvor vi modtog skadede og dræbte husarer fra 

Afghanistan. 

Det deler jeg naturligvis gerne med jer her, fordi I jo er ”ambassadører” ude i samfundet. (Talen er 

vedhæftet særskilt). 
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5. Hovedkasserer Henning Terndrup fremlagde de reviderede regnskaber for 2019 OG 2020.  

Regnskabet for 2019 udviste et overskud på 67.606 kr. 

Regnskabet for 2020 udviste et overskud på 62.692 kr. 

Repræsentantskabet godkendte årsregnskaberne 2019 og 2020. 

Kontingentet blev fastholdt på det nuværende kr. 300,00 om året. 

6. Der er ingen indkomne forslag. 

7. Præsident Ib Hedegaard Sørensen modtog genvalg. Valget er for et år. 

8. Vicepræsident Hans Christian Nielsen modtog genvalg. Valget er for to år. 

9. Hovedkasserer Henning Terndrup modtog genvalg. Valget er for et år. 

10. Sekretær Søren Silving blev nyvalgt for to år. 

11. På valg som interne revisorer var Erik Jensen og Per Mygind. Begge modtog genvalg. 

12. Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland, vil være vært ved næste repræsentantskabsmøde i 

2022. Datoen er endnu ikke fastsat. 

13. På valg som delegerede til Danske Soldaterforeningers Landsråd var:  

Sjælland og øerne, Erik Jensen. 

Jylland, Carl Jürgen Bock 

Fyn, Henning Terndrup 

Alle tre blev valgt. 

14. Præsidenten orienterede om udnævnelsen af ny Oberst nemlig Jørgen Christensen som tiltræder 

den 1. oktober 2021. 

Der er aftalt et samarbejde omkring regentjubilæet i 2022 mellem Oberst Rossen Jørgensen, oberst 

J. Christensen samt præsidenten med det formål at finde en fælles gave fra GHR og DGHF.  

Henning Terndrup henledte deltagernes opmærksomhed så DSL-fortjenstmedaljer, 

indstillingsskema finder på DSL hjemmeside - https://soldater.dk/ 

Dirigenten nedlagde herefter sit hverv og overdrog ordet til præsidenten, som takkede alle for et 

velgennemført møde. 

 

Ref.: IHS/HT/SSI   

 

Søren Silving / dirigent 

 

 

Efterskrift: 

Under frokosten ved Repræsentantskabsmøde 2021 blev tre medlemmer af Forretningsudvalget 

honoreret med Danske Soldaterforeningers Landsråds æresmedalje i guld for deres arbejde for 

Danske Gardehusarforeninger: 

Præsidenten, Ib Hedegaard Sørensen, 

Hovedkasserer, Henning Terndrup, 

Leder af sekretariatet: Freddy Rasmussen. 

  

 

https://soldater.dk/

