
 

Fruerlund 22, 2850 Nærum 
Tlf.: 61300536 
Email: ihsfruerlund22@gmail.com 
     Den 28. december 2018 

Referat af præsidiemødet på Antvorskov Kaserne 
Den 16. november 2018 kl. 13.15 
 

Dagsorden for mødet: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Præsidentens velkomst. 

3. Godkendelse af referatet af møde den 14. september 2018. 

4. DSL – Status. 

5. Økonomi – år-dato-status for DGHF, økonomi i indeværende år. 

6. Gardehusaren og Hjemmesiden. 

7. Husarfest 2019. 

8. Aktiviteter for nye medlemmer. 

9. Evaluering af jubilarstævne 2018. 

10. Kommende præsidiemøde. 

11. Eventuelt 

 

Til stede var: Præsidenten, Ib H. Sørensen (IHS). Sekretær/Hovedkasserer, Henning Terndrup, 

GHF Fyn (HT). Forretningsfører, Freddy Rasmussen, GHF Næstved (FR). Jan Van Deurs, GHF 

Frederiksborg (JVD). Kristian Klysner, GHF Nordvestsjælland (KK). Henrik Rasmussen, Møn og 

Sydsjælland (HR). Ole Pedersen, GHF Østsjælland (OP). Erik Jensen, GHF Nordvestsjælland 

(EJ). Henrik Schjelde, GHF Maribo Amt (HS). Hans Pedersen, GHF Jylland (HP). 

Fraværende: Carl Jürgen Bock, GHF Sydjylland. Vicepræsident, Hans Christian Nielsen. 

Der var ingen repræsentation fra GHF København. 

 

Ad 1:  Dagsordenen blev godkendt. 

Ad 2:  IHS bød velkommen til præsidiemødet. I forbindelse med sidste holds hjemsendelse, 

tegnede IHS 55 nye medlemmer. IHS udleverede indmeldes blanketter, og for at 

være sikker på, at alle havde noget at skrive med, fik Husarerne også foræret en af 

DGHF´s flotte kuglepenne. 

Ad 3:  Referatet fra Præsidiemødet den 14. september 2018, blev godkendt. 



Ad 4:  Oberst Flemming Rytter er fratrådt som Præsident for DSL. IHS oplyste at OB 

Flemming Rytters fratrædelse skyldtes sygdom og død i familien. IHS har i et brev 

takket OB Flemming Rytter, for hans indsats for DSL. 

Ad5: Hovedkasseren HT fremlagde et foreløbigt budget for 2019. I budgettet er 

indtægterne på kontingenter sat til kr. 355.000, og refusionen til lokalforeningerne til 

kr. 100.000. 

Udgifter til ”Gardehusaren” vil i 2019 være kr. 123.000. Indtægter ”Gardehusaren”, 

annoncer kr. 24.000, SJLR andel af bladet kr. 22.000, dertil et tryk tilskud fra DSL på 

ca. kr. 7.000. DGHF udgifter til bladet er der kalkuleret med kr. 77.000. Tryk tilskud 

fra DSL stopper ved udgangen af 2018. P.t.  er det ikke oplyst,  om der bliver andre 

tilskuds muligheder til trykning af ”Gardehusaren”. 

Beregnet resultat for DGHF i 2019, vil være ca. kr. 69.000. 

Der vil være ekstra udgifter til fælles udflugten til København. Udgiften til udflugten 

afhænger af hvor mange Husarer og ledsagere der tilmelder sig udflugten. HT 

opretter et særskilt budget og regnskab for udflugten. 

Ad 6:  IHS gjorde opmærksom på, at han ikke var tilfreds med oktober nummer 2018. IHS 

mente at bladet ikke levede op til den kvalitet, vi kunne forvente. HS savnede mere 

plads til DGHF og lokalforeningernes stof. HS mente endvidere, at der manglede 

plads til lokalforeningernes billedmateriale. IHS foreslog at pladsproblemet blev løst 

ved, at DGHF inddrager to sider fra GHR siderne. Flere i præsidiet ankede over at 

tiden til korrektur læsning og gennemgang af bladet er for kort. IHS taler med 

redaktøren om dette problem. HT mente at vores udgifter til fremstilling og distribution 

af ”Gardehusaren” berettiger til, at vi får mere plads i bladet.  Desuden mener HT at 

brug af billedmateriale på GHR siderne også er betydeligt større end på 

foreningssiderne. Lidt færre billeder på GHR siderne, vil give den nødvendige plads. 

IHS skriver lederen i marts nummer 2019. 

Hjemmesiden: Vores hjemmeside adresse mangler i bladet. IHS vil sikre at vores 

hjemmeside adresse, træder tydeligt frem på side to i bladet. 

Ad 7: Husarfest/udflugt. JVD fremlagde det foreløbige program for fælles udflugten til 

København. Udflugten starter med en tur på Københavns kanaler, med en 

overdækket båd fra Netto Både. Under sejlturen på kanalerne, er DGHF vært ved en 

sandwich/øl og sodavand. Sejlturen tager ca. 1 time. Vi ligger til kaj ved 

Diamanten/Det Kongelige Bibliotek. Herfra går vi samlet op til 

Krigsmuseet/Tøjhusmuseet. JVC vil forsøge at skaffe en historiker til rundvisningen 

på museet. Efter en to- tre timer på Krigsmuseet, går vi  - igen - samlet videre til Old 

Irish Pub, hvor vi vil nyde en god frokost. 

Datoen for udflugten bliver søndag den 12. maj 2019. Udflugten bliver annonceret i 

”Gardehusaren” marts nummer 2019. JVC og HT giver løbende information om 

forløbet til præsidiet. HCN, JVC og HT fortsætter med planlægningen. HT foreslog at 

der skulle være obligatorisk fremmøde til udflugten for bestyrelserne i 



lokalforeningerne , da det er vigtigt at vi viser vejen, men at vi også på sådan en dag, 

har mulighed for at få hilst på hinanden, og ikke mindst vores ledsagere under 

festlige former. 

Præsidiet besluttede at udflugten kun bliver gennemført, hvis der er mindst 30, der 

tilmelder sig til arrangementet. 

Det blev aftalt i præsidiet, at egenbetalingen bliver kr. 200,- pr. deltager. 

Ad 8: Dette punkt blev behandlet under punkt 7, da udflugten også omfatter de nye 

medlemmer og foreningsløse. 

Ad 9: Hovedkasseren, HT fremlagde regnskabet for Jubilarfrokosten 15. september 2018.  

65 Husarer havde indbetalt kr. 135,- for frokosten. Derudover deltog  21 gæster og 

husarer ved hovedbordene. I alt 86 Husarer/ledsagere. 

Resultatet blev at DGHF havde et lille underskud på kr. 1.157,50. Det er flot at vi kan 

gennemføre så stort et arrangement, med så lille et underskud. 

SJLR havde 21 betalende og 7 ved hovedbordene. I alt 28 SJLR/ledsagere. 

Resultatet for SJLR blev et lille underskud på kr. 402,50. 

Det ser ud til at præsidiets ide om at også ledsagere og andre interesserede kan 

deltage i frokosten, bar frugt. Der var 12 ledsagere, der deltog i frokosten. 

Ad 10: Næste præsidiemøde er den 8. februar kl. 13.00, på Antvorskov Kaserne. 

Ad 11: Fredag den 22. februar 2019, bliver GHF for Frederikssund og omegn 100 år. Der vil 

blive fremsendt invitationer til præsidiet. 

IHS havde talt med Major Hauder om leje af gallauniformer. Det er kun muligt for 

tjenstgørende Husarer at leje gallauniformer. 

Besøg af RC Oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen. 

Under mødet kom RC efter aftale med IHS, på besøg. RC gav en kort orientering om 

nye tiltag ved regimentet.  RC mente at GHR var landet på begge ben efter det nye 

forsvarsforlig. GHR får igen personaleansvar (HR afdeling) for alle Husarer. 

Regimentet får igen ansvaret for uddannelse og kurser for officerer og 

befalingsmænd. 

RC OB Jens Ole Rossen-Jørgensens opgaver er udvidet. Ud over at være RC for 

GHR , er Oberst Rossen-Jørgensen også næstkommanderende i Brigaden. Dog er 

Oberst Rossen-Jørgensen hovedopgave at være CH for GHR. 

IHS takkede RC for hans information til præsidiet. 

IHS takkede for et godt møde. 

 



Ref.: IHS/HT 


