
 

Den 9. oktober 2019 

 

Referat af præsidiemødet på Gardehusarkasernen i Slagelse 

De 16. august 2019 kl. 13.00. 

Dagsorden for mødet: 

1. Præsidentens velkomst 

2. Godkendelse af referatet af møde den 8. februar 2019. 

3. Godkendelse af referatet af Repræsentantskabsmødet 2019. 

4. Husarudflugt 2019 – evaluering. Fremtidige arrangementer? 

5. Gardehusar webshop. 

6. ”Gardehusaren” og hjemmesiden. 

7. Økonomi. Periode regnskab 1. januar til 30. juni 2019. 

8. Aktiviteter for nye medlemmer. 

9. Fordeling af opgaver til jubilarstævne/jubilarfrokost 2019 

10. DSL 

11. Eventuelt 

 

Til stede var: Præsidenten, Ib H. Sørensen (IHS). Sekretær/hovedkasserer, Henning Terndrup, GHF Fyn (HT). 

Forretningsfører, Freddy Rasmussen, GHF Næstved, (FR). Jørgen Konge, GHF København, (JK). Carl Jürgen 

Bock, GHF Sydjylland, (CJB). Ole Pedersen, GHF Østsjælland, (OP). Henrik Rasmussen, GHF Møn og 

Sydsjælland, (HR). Kristian Klysner, GHF Frederikssund, (KK).  Erik Jensen, GHF Nordvestsjælland, (EJ). 

Henrik Schjelde, GHF Maribo, (HS). 

Fraværende: Vicepræsident, Hans Christian Nielsen. Form. GHF Jylland, Hans Pedersen. Form. GHF 

Frederiksborg, Jan Van Deurs. Jan Van Deurs fyldte 70 år den 16. august 2019. 

Ad 1: IHS bød præsidiet velkommen og bad om kommentarer til dagsordenen. Ikke bemærkninger. 

Ad 2:  Referatet fra seneste møde den 8. februar 2019, blev godkendt. 

Ad 3:  Referatet fra repræsentantskabsmødet 2019, blev godkendt. 

Ad 4:  Husarudflugt 2020. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: (JK), (CJB), (JVD) og 

(HT). Arbejdsgruppens opgave er at fremkomme med forslag til arrangementet, Husarudflugt 

2020. Husarudflugten forventes afviklet i maj måned 2020. 

Ad 5:  Gardehusar webshop. (HS) GHF Maribo påtænker at sælge øl, vin og Husar merchandise for 

at skaffe ekstra indtægter til deres forening. GHR har en del Husar merchandise i god 



kvalitet, der kan bestilles ved RCs sekretær, K. T. Møller og Major Stig Carlsen. (HT) tager 

kontakt til Major Stig Carlsen, med henblik på at starte et samarbejde, eventuel annoncering 

for Husar merchandise i ”Gardehusaren”. 

Ad 6:  (HS) Der er ofte problemer med den måde stoffet fra lokalforeningerne bliver redigeret i 

”Gardehusaren”. Billederne i forbindelse med lokalstoffet er ofte for små, (HS) mener at de 

skal op i en rimelig størrelse. (HC) har, af hensyn til arrangementer, brug for at vide hvornår 

”Gardehusaren” udkommer. Det blev foreslået at skrive i bladet, hvornår bladet bliver 

udsendt (uge). Der er selvfølgelig problemet med PostNord, de bruger op til en uge på at 

udbringe bladet. (HT) anbefalede at bruge Face book, hvis man har brug for at orientere 

medlemmerne om arrangementer og lignende. Kommende nummer af bladet er 100 års 

jubilæumsudgivelsen. 

Ad 7:  (HT) forelagde DGHFs periode regnskab for perioden 01.01.-30.06.2019. Kontingent 

indtægterne er kr. 17.517 mindre end samme periode i 2018. Kontingent indtægter 2018 kr. 

343.705. Kontingent indtægter 2019 kr. 326.188. Refusion af kontingent andel til 

lokalforeningerne – kr. 87.900. Kontoromkostningerne er kr. 32.712, mod kr. 47.105 i 2018. 

Omkostningerne ved at udgive ”Gardehusaren” er i perioden steget til kr. 35.126, mod sidste 

år samme periode kr. 22.267. Forskellen skyldes ekstra ordinære indtægter i første halvdel af 

2018. Indtægter fra annoncører kr. 13.760, annonceindtægterne er en vigtig del af 

økonomien i udgivelsen af ”Gardehusaren”. Hvis vi undgår uforudsete større udgifter, 

forventer (HT) at vi kommer ud med et godt regnskab, når året er omme.  

Ad 8:  (HT) foreslog at vi mindst en gang i de nye Husarers uddannelses forløb gør lidt reklame for 

vores forening. (HT) forestiller sig at DGHF byder på en øl/sodavand og lidt snack i Ålborg 

Stuen. Det giver os mulighed for at præsentere vores forening for de nye Husarer. I 

dagligdagen på kasernen er vores forening temmelig usynlig, derfor er det vigtigt at 

Husarerne får et bedre kendskab til DGHF. 

Ad 9:  IHS og frue er til årlig samling med tidligere Nationale Militære Repræsentanter fra NATO - i 

Estland. IHS har derfor ikke mulighed for at deltage i jubilarstævnet/jubilarfrokosten. HCN 

byder også velkommen til frokosten og overgiver ordet til RC. (FR) og (HS) passer 

indskrivningsbordet. (EJ) og (OP) kontrollerer frokost tilmeldingerne (kvitteringer). Resten af 

formændene viser på plads i salen. Jesper Kløve Jensen har tilbudt at være fotograf under 

jubilarstævnet og frokosten.  (FR), (EJ) og (HT) tager sig af opstilling af borde og borddækning 

dagen før jubilarstævnet. (HT) deltager i det sidste planlægningsmøde med DV,SJLR, 

Køkkenet og GHR den 28. august 2019. 

Ad 10: DSL har fået ny præsident; OB Christian Arildsen, som har afløst OB Flemming Rytter, der 

trådte tilbage fra posten af private årsager, DSL har derfor i en periode været ledet af 

vicepræsidenten Carl Bratved. (EJ) deltog i det sidste landsmøde i Vordingborg. Ifølge (EJ) 

forløb dette landsmøde lidt rodet og uden styring. DGHF afventer situationen i DSL. 

Ad 11:  (IHS) Husar Major Per Holm blev bisat fra Hellig Kors Kirke den 24. juni 2019. Major Per Holm 

startede sin karrierer ved Gardehusarregimentet som Konstabel og sluttede som Major. Per 



Holm var fra 2001 til 2007 chef for Hesteeskadronen. Der kommer en nekrolog i 

Gardehusaren 

(FR) Dags dato er der 1206 medlemmer i DGHF. 238 af medlemmerne er Antvorskovs 

medlemmer. 

(FR) Hilsner fra regimentet starter først ved det fyldte 60 år. 

(EJ) GHF Nordvestsjælland gennemførte en udflugt i september til en vingård. En dejlig dag 

med vinsmagning. 

(HS) Havde besøgt John W. Hansens enke. John W. Hansen var i mange år Formand for GHF 

Frederikssund og omegn. John byggede tinsoldater i så høj en kvalitet, at der var tale om 

rene små kunstværker. (IHS) spurgte ind til, om enken havde gjort sig nogen tanker om, hvad 

der på længere sigt skulle ske med samlingen. En sådan samling af tinsoldater burde ende på 

et museum. 

(HS) Repræsentantskabsmødet 2020, bliver afholdt søndag den 17. maj på Restaurant Bangs 

Have i Maribo. Maribo Amts Gardehusarforening glæder sig til at være værter for 

repræsentantskabsmødet. 

Ad 12:  Næste præsidiemøde bliver den 15. november 2019, kl. 13.00. 

Ref.: IHS/HT    (Begge referenter beklager den sene udgivelse af referatet) 

       

 

 


