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Referat af præsidiemødet på Antvorskov Kaserne 

Den 14. september 2018 kl. 19.00. 

 

Dagsorden for mødet: 

1. Præsidentens velkomst 

2. Godkendelse af referatet af seneste møde,  den 7. februar 2018. 

3. Godkendelse af referatet fra Repræsentantskabsmødet 26. maj 2018. 

4. Jubilarstævne 2018 – seneste meldinger! Plan for lørdag. 

5. Økonomi – status. 

6. Ideer til arrangement for ”foreningsløse”. 

7. Gardehusaren og hjemmesiden. 

8. Drøftelse af/Oprettelse af ”Projektgruppe Information og PR.” 

9. Status for ”Projektgruppe Husarfest”. 

10. DSL-møder 

11. Kommende møde 

12. Eventuelt. 

 

Til stede var: Præsidenten, Ib H. Sørensen (IHS). Vicepræsidenten, Hans Christian Nielsen (HCN). 

Sekretær/hovedkasserer, Henning Terndrup, GHF Fyn (HT). Forretningsfører, Freddy Rasmussen, 

GHF Næstved, (FR). GHF Frederikssund, Kristian Klysner (KK). GHF Nordvestsjælland, Erik Jensen 

(EJ). GHF Østsjælland, Ole Pedersen (OP). GHF Maribo, Henrik Schjelde (HS). GHF Frederiksborg, 

Jan Van Deurs (JVD) GHF Jylland, Tage Hansen (TH). GHF Sydjylland, Carl Jürgen Bock (CJB). GHF 

Møn og Sydsjælland, Henrik Rasmussen (HR).  

Der var ingen repræsentation fra GHF København. 

Ad 1:   IHS bød præsidiet velkommen. 

Ad 2:   Referatet fra seneste møde den 7. februar 2018, blev godkendt. 

Ad 3:   Referatet fra Repræsentantskabsmødet den 26. maj 2018, blev godkendt. 

Ad 4:   Jubilarstævne 2018. Major Klaus Hauder har givet klarmelding. Alt er på plads, 

jubilarstævnet gennemføres som de tidligere år. (HT) Tilmeldingslister til frokosten er 

udfærdiget, der er foreløbig; 42 Husarer og 10 ledsagere samt 17 SJLR og  3 

ledsagere. Der er 30 deltagere ved hovedbordene og fanebærer- bordet. Hertil 

kommer de Husarer og SJLR, der tilmelder sig på dagen. Ideen med at invitere 

ledsagere med til frokosten har båret frugt.  

Ad 5:   HT fremlagde et regnskab der gik fra 01.01. – 30.06.2018. ”Gardehusaren” har i 

første halvår haft udgifter for (tryk, redaktør, forretningsfører og porto service) kr. 
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61.520. Indtægter på annoncer kr. 13.760. Der har været en del ekstra udgifter i 

forbindelse med HKH Prins Henriks bisættelse. Kørsel og broafgifter, kr. 4.565,plus 

ekstra kørsel i forbindelse med regnskabet (Peder Rudbæk). Næste år vil udgiften til 

kontor og regnskab blive ca. kr. 22.500 mindre. Repræsentation og gaver er 2 store 

poster i året; gaven til HKH Kronprinsens 50 års fødselsdag, kr. 2.356 og indkøb af 

”reklame”-kuglepenne kr. 8.028. 

Ad 6:   JVD fremlagde forslag til gennemførelse af et arrangement for både de Husarer, der 

står udenfor lokalforeninger og medlemmer af lokalforeningerne. JVD,HT og HCN 

koordinerer opgaven. 

I forbindelse med Dannebrogs jubilæum den 15. juni 2019, blev det foreslået at 

gennemføre et fællesarrangement. Der var for meget der talte imod at gennemføre 

et arrangement på selve dagen så JVD foreslog at vi flyttede arrangementet til 

starten af maj måned 2019. En tur på et par timer med Københavns Havnerundfart 

og derefter spisning på en restaurant eller lignende. En fire-fem gode timer i godt 

selskab. Datoerne 11.-12. maj blev nævnt, som mulige datoer for gennemførelsen af 

arrangementet. JVD, HCN og HT arbejder videre med projektet. Arrangementet er 

selvfølgelig med ledsagere. 

Ad 7:  DGHF fortsætter med at udgive ”Gardehusaren fire gange årligt. Der var en del kritik 

fra medlemmerne af præsidiet over det store forbrug af billedmateriale på GHR 

siderne. HS mener, at GHR fylder for meget i bladet. Lokalforeningerne har brug for 

mere plads. Til de flestes overraskelse, kom det frem at, ”Gardehusaren” ikke blev 

omdelt ved regimentet. De fleste blade henstår på et kontor, uden at der er nogen, 

der har ansvaret for at bladet bliver omdelt til Husarerne. HT mener at skal sikre os at 

dette forhold bliver bragt på plads, så vi ikke bruger en masse tid og penge på noget, 

som Husarerne ikke har gavn af. 

Ad 8:  I forbindelse med jubilarfrokosten påpegede EJ, at der ikke havde været omtale af 

jubilarfrokosten på DGHF’s hjemmeside. Præsidiet besluttede at oprette et udvalg, 

der skal sikre så god information om vores arrangementer som muligt.  Udvalgets 

medlemmer blev EJ, CJB, FR og HT.  

Ad 9:   Det er tanken at sammenlægge Husar festen/udflugten og arrangementet for de  

”foreningsløse”. Dette punkt er  drøftet under punkt 6. 

Ad 10:  HT deltog i DSL repræsentantskabsmødet i Aalborg, den 14.-15. april 2018. 

Nedenstående er kort referat herfra:  
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OB Flemming Rytter gav udtryk for at Forsvaret ikke lytter til soldaterforeningernes 

organisationer, derfor er det småt med indflydelse på forsvaret fra disse 

organisationers side. 

Rytter mente, at blad-tilskuds fordelingsnøglen var rimeligt på plads, men han 

virkede ikke tilfreds med ordningen, dette kan måske skyldes at IHS gjorde en stor 

indsats for at fordelingsnøglen blev retfærdig. 

Kongekronen i DSL logoet er godkendt. 

Der fremkom et forslag om opkobling af regimentsløse soldaterforeninger til et 

regiment eller en anden soldaterforening. 

Det blev foreslået, at man på sigt nedlagde formandsrådet. Fremover vil der være 

formandsmøder efter behov. 

Aldersgrænsen for medlemskab af DSL præsidiet er fjernet. Man kan dog ikke være 

medlem af DSL præsidiet mere end 10 år. 

Der kan måske blive tale om en forhøjelse af kontingentet i 2020 til kr. 3.00 pr. 

medlem, dog højest kr. 30.000 om året. 

Flemming Rytter luftede muligheden for nedlæggelse/sammenslutning af DSM og 

DSL. 

GM Jørgen Høll holdt et indslag om Danmarks elite enheder, jægerne og frøerne. 

Blandt andet havde 27 forskellige stammer i Cameron og Nigeria aktivt arbejdet 

sammen under ledelse af danske elite tropper.  

Ad 11:   Næste præsidiemøde er den 16. november 2018. 

Ad 12:   CJB foreslog at vi skulle gemme et papir arkiv over vores møde aktiviteter. FR og HT 

replicerede at det allerede gøres i dag. 

Evt. JVD savnede GHF København til vores præsidiemøder (Jørgen Konge har deltaget i 

enkelte møder). 

KK og JVD har etableret et forenings samarbejde . De afholder for eksempel fælles 

udflugter o.l. 

CJB savnede faneplader for deltagelse i HKH Kronprinsens 50 års fødselsdag. HT har 

talt med DSL, de skulle af snørklede kanaler være på vej.  

HS, GHF Maribo går i gang med at etablere en Webshop. 

 



 

  Side 4 

GHF Jylland, GHF Sydjylland og GHF Fyn, vil i 2019 arrangere en fællesudflugt til Nord Tyskland.  

IHS Takkede for et godt møde. 

 

Ref.: IHS/HT  


