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Danske Gardehusarforeninger 

 

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2016 

Næstved, lørdag den 21. maj 2016 

Deltagere: 36 husarer 

Dagsorden for mødet: 

1. Præsidenten byder velkommen. 

2. Valg af dirigent. 

3. Valg af to stemmetællere. 

4. Præsidenten aflægger præsidiets beretning. 

5. Hovedkassereren fremlægger til godkendelse de reviderede regnskaber, samt redegør for 

”Gardehusarens” økonomi og foreslår kontingent til godkendelse for DHF. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af præsident. 

8. Valg af hovedkasserer. 

9. Valg af sekretær. 

10. Valg af to interne revisorer. 

11. Valg af delegerede til Danske Soldaterforeningers Landsråd. 

12. Fastsættelse af sted og dato for næste års repræsentantskabsmøde. 

13. Eventuelt. 

Formanden for Gardehusarforeningen for Næstved og omegn, Freddy Rasmussen (FR) bød deltagerne 

velkommen til Næstved. FR var glad for det store fremmøde. 

Herefter overgav FR ordet til Næstveds Borgmester Carsten Rasmussen. Carsten Rasmussen talte om de 

mange traditioner der forbandt Gardehusarregimentet og Næstved. Der er indrettet et Husar Museum i en 

del af Grønnegades kasernes Kulturcenter, men også Gardehusar kasernen på Skyttemarksvej bliver brugt 

af kommunen, domstolene m.m. Bygningerne står næsten, som da Gardehusarregimentet forlod dem den 

31. marts 2003. 

Efter Borgmesterens tale blev Husarinderne sendt på dametur. 

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

de fremmødte 36 Husarer velkommen til repræsentantskabsmødet. Præsidenten takkede 

bestyrelsen i GHF Næstved for at have påtaget sig opgaven med repræsentantskabsmødet, et år før 

de stod for tur. 

2. Ærespræsident Oberstløjtnant Peer Høegh-Guldberg blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede 

at der var indkaldt i ”Gardehusaren”, marts nummeret, altså mindst 14 dage før afholdelse af 

repræsentantskabsmødet. Mødet er derfor lovligt varslet. Den meddelte dagsordens indhold er i 

overensstemmelse med vedtægterne. Dagsordenen vil blive fulgt. 
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3. Præsidiet foreslog Erik Jensen og Freddy Rasmussen som stemmetællere. Begge blev valgt. 

4. Præsidenten aflagde præsidiets beretning for 2015/2016. Se præsidiets årsberetning på 

http://danskegardehusarforeninger.dk/aarsberetninger 

 

Der var følgende spørgsmål og kommentarer til beretningen.  

Formand for GHF Frederikssund og omegn, Knud Fischer (KF), forstår ikke den måde at regnskabet 

er sat op på. Dette har KF tidligere fremført. Præsidenten svarede at alle oplysninger vedrørende 

regnskabet er tilgængelige. 

Formand for GHF Maribo Amt, Henrik Schjelde (HS), mener ikke at opkrævningen af kontingenter 

fungerer optimalt. Restancelisterne er ikke korrekte, og han ønsker hurtigere afregning af 

kontingenterne med lokalforeningerne. Hovedkasserer Ole Bent Petersen (OBP) svarede, at 

grunden til at restancelisterne ikke er korrekte er, at en del af vores medlemmer betaler kontingent 

efter forfaldsdato. Han modtager løbende kontingentbetalinger. 

HS gjorde opmærksom på, at vi i lokalforeningerne ikke har råd til at støtte veteranarbejdet, men at 

vi selvfølgelig vil tage godt imod veteranerne i lokalforeningerne. 

HS mener også, at lokalforeningernes stof til ”Gardehusaren” bliver beskåret for meget. 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at det var præsidiets beretning. Herefter blev beretningen taget 

til efterretning. 

5. Hovedkasserer Ole Bent Petersen (OBP) fremlagde til godkendelse de reviderede regnskaber, samt 

redegjorde for ”Gardehusarens” økonomi samt foreslog kontingent til godkendelse af DHF. 

Dirigenten gav ordet til hovedkassereren og foreslog at regnskabet og fastsættelsen af kontingent 

for 2017 blev adskilt. 

 Årsregnskab 2015 

Der var spørgsmål vedrørende oplaget på ”Gardehusaren”. Hvem får bladet? Ud over DGHF’s 

medlemmer, modtager flere offentlige og militære institutioner vores blad til orientering. 

Gardehusarregimentet modtager ca. 200 blade og de hold, der bliver hjemsendt modtager også 

”Gardehusaren”. Det er god reklame for DGHF. 

 Fastsættelse af kontingent for 2017 

Hovedkassereren fremlagde forslag til forhøjelse af kontingentet til kr. 300,- årligt. Begrundelsen 

var, at DGHF har kørt med underskud i tre år. Det er den daglige drift der belaster økonomien. 

2014-2015 og 2016 har givet et underskud på i alt ca. kr. 75.000, hvis vi fortsætter af samme spor, 

vil kassen meget hurtigt være tom.  

Forhøjelse af kontingentet blev vedtaget. Fire stemte imod, resten af repræsentantskabet stemte 

for forhøjelsen af kontingentet. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Præsidenten fremlagde et forslag fra præsidiet. Præsidiet foreslog at DGHF overtager HUSAR SHOP. 

Det økonomiske behov for overtagelsen af HUSAR SHOP beløber sig til ml. kr. 6.000-9.000, plus 

løbende udgifter. 

Repræsentantskabet gav forretningsudvalget mandat til at arbejde videre med den gode idé. Så 

snart forretningsudvalget har udarbejdet en forretningsplan, bliver den forelagt præsidiet. 

Formand Erik Jensen (EJ), GHF Nordvestsjælland, foreslog at ”Gardehusaren” blev fjernet fra DGHFs 

hjemmeside. 

http://danskegardehusarforeninger.dk/aarsberetninger
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Formand Henning Terndrup (HT), GHF Fyn foreslog at man eventuelt kunne bruge vores KHC 

nummer, som adgangskode til at læse ”Gardehusaren” på vores hjemmeside. 

EJ’s forslag vil blive drøftet på det kommende præsidiemøde den 26. august 2016. 

Formand Knud Fischer, GHF Frederikssund og omegn, foreslog at rubrikken MÆRKEDAGE, blev ført 

tilbage til den tidligere opsætning med mere information. Forslaget blev vedtaget med alle 

stemmer for forslaget. 

7. Præsidenten accepterede at blive genvalgt til det ærefulde job. Præsidenten er valgt for en to årig 

periode. 

8. Hovedkasserer Ole Bent Petersen (OBP) ønskede ikke genvalg. 

Præsidenten takkede OBP for hans store indsats og det gode samarbejde, de har haft.  

Der er ikke fundet en afløser for OBP. Der var en mulig afløser, men han er desværre blevet ramt af 

sygdom. På nuværende tidspunkt er det uafklaret, hvem der afløser OBP som hovedkasserer. 

OBP lovede repræsentantskabet, at han vil fortsætte indtil DGHF har fundet en afløser. 

9. Præsidiet foreslog Henning Terndrup (HT) som sekretær. HT blev valgt for et år. EJ gjorde 

opmærksom på, at det kræver at vedtægterne bliver ændret, hvis HT skal fortsætte efter næste 

repræsentantskabsmøde. 

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

11. På valg som delegerede til Dansk Soldaterforeningers Landsråd er  

 Fyn, Henning Terndrup 

 Jylland, Carl Jürgen Bock 

 Sjælland og øerne, Erik Jensen. 

Alle tre blev valgt. 

12. Gardehusarforeningen Østsjælland er vært ved næste repræsentantskabsmøde. 

Datoen er ikke fastsat. 

13. Eventuelt 

 HT foreslog i forbindelse med kontingentstigningen i 2017, at Præsidenten skriver en leder i 

”Gardehusaren” om hvorfor det er nødvendigt at lade kontingentet stige til kr. 300,- i 2017. 

 Vicepræsident Hans Christian Nielsen præsenterede en idé til et sommerarrangement; 

”Gokart kørsel for de foreningsløse”. Arrangementet skal foregå i Holbæks Gokartland. 

Mere information følger senere. 

 Henrik Schjelde roste vores præsident for hans fortræffelige måde at lede Danske 

Gardehusarforeninger på. Repræsentantskabet tilsluttede sig Henrik Schjeldes ros til vores 

Præsident, Ib Hedegaard Sørensen. 

 

REF: IHS/HT  

 

 

  


