Gardehusarforeningen for Frederikssund og Omegn 2017.
23. marts 2017. KF.
Pkt. 4 Formandens beretning for foreningsåret 2016-2017.
På vegne af bestyrelsen skal jeg herved byde jer velkommen til denne generalforsamling, og på
bestyrelsens vegne skal jeg aflægge beretning for året der gik.
Inden vi går over til min beretning vil jeg bede jer rejse jer og hilse på vores fane.
I årets løb er der afholdt 4 møder i bestyrelsen, samt et ekstraordinært møde.
Udover dette deltog foreningen i repræsentantskabsmødet i Næstved den 21. maj 2016.
Formanden, næstformand Kristian Klysner og kasserer Kai Illemann.
Formanden har deltaget i to møder i præsidiet.
Jeg vil huske jer på, at alle referater fra vores møder kan ses på Danske Gardehusarforeningers
hjemmeside, under Frederikssund.
Referater fra repræsentantskabsmøde og fra møder i Præsidiet kan også læses på DGHF
hjemmeside, under Præsidiet, referater.
På det første møde efter generalforsamlingen den 20. april 2015 konstituerede bestyrelsen sig
som følger:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

Kristian Klysner
Kai Illemann,
Casper Kløve Jensen

På mødet blev regnskab og restanter drøftet. Herefter er der udsendt rykkere til restanter, således
at dem, der ikke betalte kunne slettes af vores medlemsliste.
Den 4. maj deltog foreningen ved 4.maj mødet på Sydkajen i Frederikssund, hvor Knud Nørhave
var fanebære.
Den 21. maj 2016 deltog foreningen i Repræsentantskabsmødet i Næstved.
KF fremførte til præsidentens beretning at det var vanskeligt at forstå den måde regnskabet var
opstillet på.
På mødet blev der bl.a. fremført kritik af at lokalforeningerne stof til Gardehusaren blev beskåret
for meget. På mødet blev det også besluttet at hæve kontingentet til 300,-kr. årligt.
Hovedkasserer Ole Petersen ønskede ikke genvalg, men der blev ikke fundet nogen afløser. OP
oplyste at han ville fortsætte indtil en afløser blev fundet.
Og det er der stadig ikke.
Årets sommerudflugt gik til Panzer Museum East, Slagelse
Vi mødes lørdag den 28. maj på Pedersholm, hvorfra vi kørte i egene biler til Slagelse. Museet er
indrettet på en bondegård, hvor Russiske og østeuropæiske kampvogne og køretøjer var udstillet i
de forhenværende stalde.
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Museet rummer en imponerede samling af kampvogne og panserkøretøjer fra koldkrigsperioden
1947-1991. Her bl.a. en køreklar T-72 som vi kunne de dem på TV på den Røde Plads sidste år, i
forbindelse med fejringen i Rusland af afslutningen af 2. verdenskrig.
Dette museum er absolut et besøg værd. At stå ansigt til ansigt med en køreklar T-72 er en stor
oplevelse og det burde være obligatorisk for alle husarer, at se dette museum.
Den 6. juni 2016 blev der afholdt ordinært møde i bestyrelsen.
Her var der drøftelse af besøget på panzer museet, og der var enighed om at det var en meget
interessant tur.
På samme møde blev repræsentantskabsmødet drøftet. Herunder det utilfredsstillende i, at
redaktøren for Gardehusaren havde beskåret en artikel fra formanden om den afholdte
generalforsamling og omtale af besøg af regimentschefen Tommy Paulsen. Resultatet af dette
blev, at artiklen ikke blev optaget i bladet.
I den forbindelse var der en drøftelse af kontakt til medlemmerne.
På mødet oplyste vores sekretær at i 2019 kan foreningen fejre sin 100 års fødselsdag.
Bestyrelsen har for nuværende påbegyndt planlæggelse af fejringen af denne dag.
Den 15.august 2016 blev der afholdt møde i bestyrelsen.
Her blev forholdet vedrørende Gardehusaren igen drøftet.
Redaktørens rettigheder og lignende. Formanden vil gå på Præsidiemødet med forslaget om, at
bladudvalget udarbejder en vejledning for artikler m.m. til bladet.
At der er andre foreninger der også er utilfredse med bladet fremgår at referat fra præsidiemødet
den 16. november, hvor det oplyses at flere andre lokalforeninger er begyndt at udsende
nyhedsmails, eller har oprettet lokale hjemmesider. Dette fordi man ikke kan få stof optaget i
bladet.
Udover dette var der en række problemer med præsidiet som vi ønskede afklaret, herunder, at
præsidenten har lagt uddrag af referat fra repræsentantskabsmødet i Gardehusaren uden det var
godkendt.
Samlet blev der fremlagt emner til drøftelse på førstkommende præsidiemøde.
Foreningens økonomi blev drøftet og vores kasserer kunne oplyse, at hvad angår
kontingentopkrævning, så er pengene fra Hovedkassereren indgået til GHF Frederikssund den
4.august 2016.
Den 31. august 2016 blev der afholdt møde i præsidiet på Antvorskov, Slagelse.
Af dagsordenen for dette møde kunne KF se, at vores ønsker til dagsordenen hverken helt eller
delvist blev imødekommet af Præsidenten.
På dette møde fremført Præsidenten stor utilfredshed med vores ønsker til behandling på mødet,
specielt forslaget om faste regler for Gardehusaren blev voldsomt kritiseret.
Præsidenten brugte lang tid til at kritisere KF for vores forslag. Jeg mener at de forslag vi havde
udarbejdet i bestyrelsen var ment som kreative forslag til forbedring af samarbejdet mellem vores
forening og Præsidiet herunder Præsidenten. Resultatet af dette møde blev, at det blev aftalt at der
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skulle afholdes et ekstraordinært møde i bestyrelsen, hvor Præsidenten Ib Hedegaard Sørensen
skulle deltage for at forklare en række sager, som vi i bestyrelsen ikke var tilfredse med.
Samme dag deltog formanden i afskedsreception for afgående regimentschef Tommy Paulsen.
Den 31. oktober 2016 blev der afholdt ordinært møde i bestyrelsen.
Her orienterede formanden om deltagelsen i præsidiemødet den 31.august.
Et alvorligt punkt i mødet var omtale af det såkaldte Go-Kart arrangement.
Det handler om at Præsidiet i Gardehusaren nr. 2. juni 2016 oplyser, at DGHF afholder Go-kart løb
ved Holbæk den 1. oktober 2016. Pris pr. deltager: 175,- og så betaler DGHF resten 275,-kr. Da
jeg som formand er medlem af præsidiet, har jeg flere gange bedt præsidenten redegøre for
hvordan DGHF kunne betale for et sådant arrangement, da foreningen de sidste tre år har kørt
med stort underskud.
På mødet blev forholdet med betalingen for de foreningsløse blev taget op, og både
næstformanden og kassereren fattede mistanke om, at der foreligger et ukendt regnskab, hvilket
ikke er lovligt. Konklusion: Problemet er drøftet, og bestyrelsen vil derfor indkalde præsident Ib
Hedegaard Sørensen til et ekstraordinært bestyrelsesmøde in nær fremtid.
Den 5.september deltog Knud Fischer og Knud Nørhave ved markeringen af Flagdagen først om
morgenen i Frederikssund og aften i Jyllinge.
Jubilarstævnet 17. september 2016
Stævnet startede kl. 10.00 med parade, hvorefter der var rideopvisning, fremvisning af materiel,
mm. Dagen sluttede med frokost.
Den 8. oktober var der udflugt til Frederiksborg Slot i Hillerød. I alt deltog 6 personer. Hvis man er
historisk interesseret kan det anbefales at se den imponerende samling af portrætter af berømte
danskere, der har været med til at forme vores land og samfund. Udover dette er der en lang
række af krigsmalerier, der giver et meget spændende indblik i krig til lands og til søs gennem
tiderne.
Den 23. november 2016 blev der afholdt et ekstraordinært møde i bestyrelsen. Dette møde var
bl.a. begrundet i uoverensstemmelser mellem vores Præsident og bestyrelsen om hvilke
rettigheder redaktør og præsident har i forhold til artikler og annoncer fremsendt til Gardehusaren.
Derfor havde bestyrelsen inviteret Præsidenten til et ekstraordinært møde i bestyrelsen, hvor
Præsidenten skulle have mulighed for at forklare en række punkter som vi ikke var tilfredse med.
Da det er en absolut sjælden ting at der afholdes ekstraordinære møder i bestyrelsen, vi jeg bruge
lidt til at redegøre for dette. Følgende emner drøftet:
”Gardehusaren” som informationsmedie for foreningens medlemmer og redaktørens beføjelser.
Præsidentens opgave som Formanden for bladudvalget.
Drøftelse af mødet i Præsidiet den 31. august samt drøftelse af referat af omtalte møde. Dette med
reference til mail fra Knud Fischer til Ib H. Sørensen om ønsker til punkter til dagsordenen for
mødet i Præsidiet den 31. august 2016.
Herunder Præsidentens oplysninger til Præsidiet om at KF var imod Go-Kart arrangement.
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Regnskabsførelse for de ”foreningsløse” og redegørelse for økonomi i den sammenhæng
Jfr. Ståbi, afsnit C økonomi, central økonomistyring pkt. 4: ”Hovedkasserer fører en konto for hver
GHF/GHA”.
Drøftelse af Fællesvedtægterne § 7.
Mødet havde til formål at afklare en række punkter, der har påvirket samarbejdet mellem GHF
Frederikssund & Omegn, og Danske Gardehusarforeninger v/præsident Ib Hedegaard Sørensen.
Dagsordnen er især udarbejdet på baggrund efter drøftelser i bestyrelsen den 31.oktober 2016.
Knud Fischer bød velkommen til Ib H. Sørensen og Freddy Rasmussen og udtrykte håbet om at
mødet kunne afklare de problemer der er nævnt i dagsordenen.
KF påpegede en række problemer vedrørende Gardehusaren med annoncering af
generalforsamlingen i år og artikler, der blev beskåret og redigeret uden min godkendelse
ISH nævnte at: Silas Mortensen har, via sin journalistuddannelse, ret til at redigere i artiklerne
vedrørende Gardehusaren, da bladet er bundet op på økonomi.
KF fremførte, at det var helt uacceptabelt at redaktøren kunne ændre tekst i artikler. Herved ville
troværdigheden af Gardehusaren forsvinde.
ISH var meget uenig i dette forhold og fastholdt redaktørens ret til at kunne ændre i teksten til
artikler.
Der blev ikke opnået enighed om dette mellem ISH og KF.
IHS lovede dog at der ikke fremover ville blive foretaget redaktioner eller beskæringer af
annoncetekst fra vores forening.
Her skal jeg indskyde, at jeg efter mødet har undersøgt lovgivningen på dette område. Så vidt jeg
kan se er udgivelsen af bladet underlagt Lov om ophavsret. Af denne lov fremgår det, at hvis
redaktøren retter i en artikel skrevet af en anden person så er det ulovligt.
Dette har jeg påpeget over for IHS og redaktøren, men uden reaktion.
På mødet blev referatet af præsidiemødet afholdt den 31.august 2016 gennemgået herunder GoKart arrangementet.
KF påpegede, at dette referat havde en alvorlig fejl da hverken KF eller den øvrige bestyrelse var
imod dette arrangement, det eneste KF ønskede var en redegørelse for betaling af dette
arrangement.
Dette bunder i at det fremgår af referatet fra repræsentantskabsmødet i Næstved at 2014-2015 og
2016 har givet et underskud på i alt ca. kr. 75.000.
Vi har fået en mundtlig redegørelse fra IHS. IHS mener, at have fremvist dokumentation for dette
forhold, men IHS har ikke afleveret skriftlig redegørelse for dette forhold. Dette kan undre da det
fremgår af DGHF Ståbi fremgår, at hovedkasserer fører en konto for hver GHF/GHA.
En helt igennem ubehageligt møde.
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Den 25. november blev vores traditionelle bankospil afholdt. Vi var ca. 26 mand, hvor der blev
spillet om fine præmier. Efter bankospillet var der gløgg og æbleskiver
Den 23. januar 2017 møde i bestyrelsen.
Dette møde blev især brugt til at planlægge den ordinære generalforsamling.
På grund af manglende muligheder for at få stof i Gardehusaren valgte vi at udarbejde et
nyhedsbrev som information til jer om status for bladet og andre nyheder.
Men som det fremgår at dette nyhedsbrev har Danske Gardehusarforeninger (DGHF) indgået en
ny bladaftale og ændret udsendelse, således at der bliver mere plads til lokalt stof. Det lover godt
for vores gamle blad.
I årets løb er 4 medlemmer afgået til Ryes Brigade
Gardehusar Helmer Olsen "Selsø", har været medlem siden september 1995
Gardehusar Per Jensen "Græse", medlem siden juni 1982.
Ved Per Jensens begravelse deltog foreningen med fane og stillede ca. 6 mand.
Gardehusar Torben Søgart, medlem siden 2012
Gardehusar Hans Egon Christensen, "Stenløse", medlem siden 1. maj 1998, tildelt 10 års-tegn.
Med disse ord vil jeg bede Jer rejse jer:
Ære være deres minde.
Til sidst skal jeg udtrykke min store tak til bestyrelsen, for et virkeligt godt samarbejde i de forløbne
år.
Husk at oplyse om mailadresser til Kai eller Casper.
Spørgsmål.
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