Referat bestyrelsesmøde 22.januar 2018
Fraværende: Mikkel Sejersteen
Referat: Casper Kløve Jensen

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:
Referatet blev godkendt.
2. Formanden har ordet:
Præsidiet har nedsat festudvalg, med henblik på at samle lokalforeningerne samt de
tjenestegørende til fest på Antvorskov Kaserne i løbet af 2018.
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent for 2016 bliver slettet fra listen.
Ny persondataforordning er vedtaget i Folketinget, den træder i kraft pr. 25.maj 2018. Bilag
er udleveret til kasserer Kai Illemann.
Præsident Ib Hedegaard Sørensen vil sammen med præsidiet udarbejde en drejebog til
brug for kassererne i lokalforeningerne.
Der vil blive udskrevet bøder på 4% af omsætningen, hvis loven ikke bliver overholdt.
Kristian får flere oplysninger om persondataloven på førstkommende præsidiemøde
7.februar 2018.
Der afholdes kontingentparade den 1.marts 2018, for det senest hjemkommende hold
klokken 11:00. Formanden, kassereren og fanebæreren deltager i paraden.
Formanden har foreslået bestyrelsen, at de nye medlemmer af foreningen inviteres med til
generalforsamlingen, hvor de får udleveret foreningens medlemstegn. Forslaget blev
vedtaget.
3. Kassereren har ordet (status, medlemmer):
Medlemstallet den 31.december 2017 er på 54 medlemmer, en udmeldelse er modtaget
samme dag.
Den likvide beholdning er pr. 31.december 2017 på 21.414,94 kr.

Der er kommet 7 nye medlemmer fra seneste hjemsendte værnepligtshold ved
Gardehusarregimentet.
4. Generalforsamling 15. marts 2018 (forberedelse):
Generalforsamlingen afholdes 15.marts 2018. Vi har lokale fra klokken 17:00. Spisning fra
klokken 18:00, pris 125 kr., generalforsamlingen afholdes kl. 19.00.
Tilmelding senest 8.marts 2018 til Kristian Klysner eller Kai Illemann.
Tre medlemmer skal have årstegn på generalforsamlingen: Aksel Hansen (50 år), Holger
Andersen (60 år) og Poul Frederiksen (65 år).
Følgende er på valg til generalforsamlingen:
Formand: Kristian Klysner.
Knud Nørhave.
Casper Kløve Jensen.
Dagsordenen blev gennemgået.
5. Fødselsdagsfest (opfølgning):
22.februar 2019 bliver GHF Frederikssund 100 år, festen holdes på Hotel Kalvø samme dag,
lokalet er bestilt.
Kuvertpris med velkomstdrink, tre retters menu, vin ad libitum, kaffe og cognac bliver
omkring 700 kr.
Yderligere drikkevarer skal gæsterne selv betale.
Foreningen giver et tilskud, gæsterne skal betale et beløb til foreningens bankkonto.
Fødselsdagen skal omtales i både oktober (15.september) og december (15.november)
nummeret af Gardehusaren.
Der sendes specielle invitationer ud til foreningens medlemmer og lokalformændene, men
alle er velkomne til at deltage.
Presseomtale i Lokalavisen Frederikssund og Egedal, samt Frederiksborg Amts Avis.
6. Kommende arrangementer:
Repræsentantskabsmødet 2018 afholdes i Helsingørs kongelige privilegerede skydeselskab
lørdag den 26.maj 2018 klokken 09:00, idet at GHF Frederiksborg har værtskabet. Bindende
tilmelding senest den 15.maj 2018.

7. Bordet rundt:
Kai spurgte ind til sommerfest.
Casper gav melding om, at han deltager med fotografering af jubilarer til jubilarstævnet i
2018.
8. Evaluering af møde 17-1-18:
GHF Frederikssund og GHF Frederiksborg fortsætter drøftelserne om samarbejde på fælles
arrangementer. Det kan forventes, at GHF København også hopper med på vognen, hvis
samarbejdet kommer godt i gang. De foreningsløse fra Roskilde er begyndt at røre på sig
med at komme med i Gardehusarforeningerne.
9. Næste møde i bestyrelsen:
Bestyrelsesmøde 9.april 2018 klokken 18:00, GHF Frederiksborg inviteres til kaffe, ostemad
og kage klokken 19:30.
Kai Illemann og Knud Nørhave kaffe med.
Kristian ost og kage.

