Fruerlund 22
2850 Nærum
Tlf.: 61300536
Email.: ibheso@gmail.com

10. februar 2014

Referat af præsidiemøde i Herlufholm Idrætscenter i Næstved
den 10. februar 2014 kl. 12:00

Dagsorden for mødet:
1 Præsidentens velkomst
1a. RC orientering om jubilæumsåret
2. Bemærkning til referat af mødet 15. november 2013 (hjemmesiden)
3. Økonomi
4. Status AG Festmiddag
5 Gardehusaren og hjemmesiden
Eventuelt
Personsag for lukket kreds

Referat:
Tilstede var 15 fremmødte. Regimentschefen, oberst T. Paulsen deltog i indledningen på mødet.
GHF Fyn var repræsenteret ved næstfm. Henning Terndrup, som varslede at han forudses at skifte
funktion i GHF Fyn med John Brauer, som derved bliver næstformand. Poul Roerholt havde meldt
afbud.
Ad 1

Præsidenten bød velkommen og gav Carl Jürgen Bock (CJB) en gave, da han var fyldt 70 år.

Ad 1a: RC gav en omfattende og spændende orientering om aktiviteterne i anledning regimentets
400 års jubilæum. Der vil blive arrangeret horseshow på Christiansborg og i Slagelse, motionsløb med distancer fra 2 km børneløb og op til Marathon distancen samt pansertræf i Slagelse. DGHF afholder Repræsentantskabsmøde med festmiddag. Den 17. november 2014
afholder der parade. Alt er beskrevet på regimentets hjemmeside.
Ad 2: Referat af mødet den 15. november 2013 blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 3: Hovedkasseren Ole Petersen (OBP) orienterede om det praktiske problem omkring forsinkelse af opkrævninger, da indtastning af disse har været gennemført manuelt indtil nu. Der vil
blive givet mere orientering om kontingentet mv. i næste nummer af Gardehusaren.
OBP gennemgik regnskabet for 2013 og budget for 2014 i et regnskabsbudget. Der blev ikke
forudset væsentlige forøgede omkostninger, selv om der må regnes med portostigninger og
lidt større udgifter til kontingentadministration mv. Medlemstallet var p.t. 1716 medlemmer, og
der er budgetmæssigt regnet med ca. 1.600 i 2014. Præsidiet havde ikke bemærkninger til
regnskab 2013 og budget 2014.
OBP gik herefter over til at rede gøre for ”Gardehusaren´s” økonomi.

2
Lasse Dahl (LD) havde nogle medlemmer, der ikke havde fået opkrævninger, hvilket kunne
skyldes fraflytning eller andet, og LD vil tage kontakt til disse, såfremt han kan træffe dem.
Det er ikke muligt for OBP at følge op på dette problem.
IHS foreslog indrykning af en lille ”reminder” som annonce i næste nummer af bladet med
oplysning om konto til indbetaling af restancerne.
OBP orienterede omkring lagerbeholdningen af års- og hæderstegn. Beholdningen er nu opbrugt, og det er derfor aktuelt at drøfte spørgsmålet om medlemsbetaling for disse eller om de
fortsat skal uddeles gratis. Det vedtoges, at den nuværende tradition vil blive bibeholdt indtil
videre.
Ad 4

IHS gav en opdatering angående AG Festmiddag. Der foreligger ikke et endeligt program for
Repræsentantskabsmødet pt., men der arbejdes på at alle mødes kl. 14:30, og at der afholdes Repræsentskabsmøde kl. 15.00, mens ledsagerne bliver vist rundt i kasernens stalde og i
Historisk Samling. Lidt senere bliver der tid til lidt hyggeligt samvær med fremmødte gamle
kammerater. DGHF Protektor og HKH Kronprinsessen er inviteret til kl. 17.00, hvor der afholdes en festandagt i Hesteskadronens område. Dernæst vil der være velkomstdrinks og selve
festmiddagen starter kl. 18.00. Der vil blive budt på en tre-retters menu med vin ad libitum.
Der vil være underholdning samt musik og dans efterfølgende. Præsidenten afholder den
”traditionelle tale”, og der vil blive afholdt en ”tale for hesten”. Middagen indtages ved rundborde med det udgangspunkt, at de lokale foreninger sidder samlet, dog uden bordplan. Påklædning aftaltes at være mørk tøj med foreningsmedaljer og damerne i kort/halvlang kjole.
Inden middagen arrangeres en lille seance for særlig indbudte i officerscasinoet. Selve festen
forventes afsluttet kl. 24:00.

Ad 5

CJB spurgte vedrørende en mere regelmæssig omdeling af bladet, da det kunne svinge en á
to uger. OBP oplyste, at postomdelingen er baseret på en form for erhvervsaftale, som giver
mulighed for fleksible omdelingsdage.

Evt.

IHS orienterede om muligheden for at uddele et ur, som en særlig gave til en husar ved næste fødselsdagsparade den 17. november 2014. Firmaet Georg Jensen har meldt sig som
sponsor af gaven. Forudsætningen for at indlede en sådan tradition er at anskaffelsen af uret
sikres i en årrække frem, og Præsidiet tiltrådte at DGHF principielt overtager forpligtelsen såfremt der skulle opstå problemer med firmaets levering. Det kunne evt. ske på bekostning af
guldmanchetknapperne, som derefter kunne anvendes som en helt særlig gave i DGHF regi.
Der afholdes møde med firmaet kommende uge.
IHS kunne berette om, at mange hjemsendte var meget positive og interesserede i at blive
medlemmer af vores forening.
CJB orienterede om arrangementer med kransenedlæggelser på de steder for krigshandlinger/kampe, hvorfra regimentet har fanebånd. Han oplyste hvilke soldaterforeninger og andre
aktører, som vil stå for disse højtidligheder på de respektive mærkedage. IHS vil selv deltage
i højtidlighederne ved Kolding.
Hans Chr. Nielsen (HCN) overbragte en hilsen fra Hans Kongelige Højhed Kronprinsen ved
nytårskuren, som Kronprinsen havde bedt HCN om at viderebringe til Præsidiet.
Næste møde aftaltes til fredag den 12. september 2014.
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