2. december 2015
Referat af præsidiemøde på Antvorskov Kaserne
den 17. november 2015 kl. 13.15

Dagsorden for mødet:
1. Præsidentens velkomst, orientering om sekretariatsmøde.
2. Bemærkninger til referatet af mødet 15. september 2015 og DSL formandsmøde.
3. Bemanding i DGHF (sekretær og hovedkasserer)
4. Økonomi
5. Gardehusaren og hjemmesiden.
6. Evaluering af jubilarstævne 2015 inkl. Økonomi.
7. Eventuelt

Referat:
Til stede var: Præsidenten I H Sørensen (IHS). Vicepræsident Hans Christian Nielsen (HC). Hovedkasserer
Ole B. Petersen (OP). Forretningsfører Freddy Rasmussen (FR). Jan Treu GHF KBH (JT). Knud Fischer GHF
Frederikssund og omegn (KF). Erik Jensen GHF Nordvestsjælland (EJ). Ole Pedersen GHF Østsjælland (OP).
Henrik Schjelde Maribo Amts GHF (HS). Henrik Rasmussen GHF for Møn og Sydsjælland (HR). Henning
Terndrup GHF Fyn (HT). Tage Hansen GHF Jylland (THJ)
Afbud fra: Carl Jürgen Bock GHF Sønderjylland og Jan Van Deurs GHF Frederiksborg Amt.
Ad 1:

Præsidenten Ib Hedegaard Sørensen bød velkommen og meddelte at stillingen som chef for
Gardehusarregimentet var slået op. Nuværende chef for regimentet, Kammerherre Oberst Tommy
Paulsen fratræder sin stilling i juni 2016. (Oberst Tommy Paulsen bliver 60 år i 2016).
Forretningsudvalget har drøftet forskellige muligheder for at modernisere FRs administrative
system. De administrative systemer man har haft oppe og vende, kostede fra kr. 0,75 til kr. 1,50 pr.
medlem, plus div. årlige omkostninger. Til en start har FR fået en ny og bedre PC samt opdateret
software, så han hurtigere kan komme på Internettet og samtidig gennemføre
medlemsadministrationen på én PC.

Ad 2:

KF udtalte forbehold for referatet vedr. økonomien i mødet den 15. september 2015. Ingen andre
præsidiemedlemmer havde noget forbehold overfor økonomidelen i referatet fra 15. september
2015. På baggrund af KFs forbehold, drøftede præsidiet DGHFs opkrævning og bogføring af
kontingenter. OP redegjorde for de tekniske detaljer i opkrævningssystemet. Enighed om at vende
tilbage til punktet efter dagens øvrige drøftelser.

Ad 3:

IHS meddelte at vi stadig mangler en sekretær i Forretningsudvalget. FR havde arbejdet med nogle
emner, men de var desværre sprunget fra. Undertegnede HT har efter præsidiemødet, tilbudt at
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fungere som sekretær i Forretningsudvalget indtil videre. Det er blevet modtaget af Præsidenten
med taknemlighed.
Opgaven med at finde en afløser for vores hovedkasserer OP, er desværre ikke løst. IH fremsender
en stillingsbeskrivelse til lokalformændene. Er der nogen af formændene der har et egnet medlem i
deres forening, der vil overtage Hovedkasserer posten, skal de kontakte IH. (Der er intet vederlag
forbundet med jobbet).
Ad 4:

Der har været store problemer med at placere kontingent indbetalinger fra vores medlemmer. Det
er besluttet at nulstille manglende kontingent betalinger for 2014. (For de medlemmer der har
betalt for 2015, men ikke for 2014). De medlemmer, der har betalt kontingent til lokalforeningerne,
skal afregnes med OP. Der skal rapporteres, hvem der har betalt, hvor meget de har betalt og for
hvilken periode. HS var ikke tilfreds med at medlemmer, der havde meldt sig ind i juni 2015, først
havde fået fremsendt en opkrævning i november. Det er efter HS mening alt for sent, der må højest
gå 4 til 6 uger før de modtager en kontingentopkrævning. Bestyrelsen i Maribo Amts
Gardehusarforening har på grund af den sene opkrævning, eftergivet de nye medlemmer
kontingentet for det første halve år.
Flere præsidiemedlemmer påpegede, at restancelisterne ikke var korrekte, flere medlemmer der
havde betalt kontingent stod på listerne. KF protesterede over, at der blev overflyttet betalinger
mellem to regnskabsår. OP svarede, at det ikke var tilfældet, og at alt foregik efter de gældende
regnskabsregler. I øjeblikket kører vi med et ARMA virksomhedssystem , der ikke er målrettet til
foreninger. IH foreslog, at DGHF investerede i et komplet administrativt system, der var målrettet
til foreninger, hvis det ikke lykkes at få tilfredsstillende forhold om disse emner inden udgangen af
1. kvartal 2016. IH understregede i den forbindelse, at ”prisen” – ud over direkte omkostninger for at overgå til et nyt foreningsadministrationssystem var, at alle foreninger skal administreres ens.
Dermed skal alle lokalforeninger skal forvaltes centralt, og ”frivillighedsordningen” som har været
gældende siden centraliseringsbeslutningen på Repræsentantskabsmødet i 2011 vil så forsvinde. I
modsat fald kan det ikke betale sig. HT foreslog, at der i forbindelse med rykning af kontingent
restancer, skulle være fælles fodslag og at ingen, der IKKE havde betalt kontingent inden årets
udgang, kan overføres til det nye kalenderår. Har de ikke betalt, har de overgå til formændenes
rykkerindsats og sidst betragtes som udmeldt.

Ad 5:

IHS næste bladudvalgsmøde er i januar 2016. Forretningsgangen er således, at det er bladudvalget,
der beslutter, hvordan bladets design skal være, og hvordan bladets sider fordeles. GHR bidrager
ikke økonomisk til bladet. Sjællandske overvejer at lave et elektronisk blad, Der er ikke taget
beslutning om, de vil gå over til et rent elektronisk blad. IHS har haft kontakt til andre foreninger
vedrørende deling af plads i ”Gardehusaren”. Ingen var interesserede i et sådant samarbejde. JT
satte spørgsmålstegn ved om de i bladudvalget var professionelle nok. Resten af præsidiet bakkede
op om bladet, som de i det store og hele er tilfredse med. HT foreslog, at det kun var medlemmer i
DGHF, der kunne læse bladet på nettet. Koden kunne måske være deres KHC nummer.
Regimentet får gratis 250 blade. 125 blade bliver sendt ud til forskellige organisationer/
blade/aviser m.fl. KF foreslog, at der blev indført en læserbrevkasse i ”Gardehusaren” med indlæg
om f.eks. forsvaret m.m. Forslaget medtages til kommende Bladudvalgsmøde. Der var bred enighed
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om, at regimentet stadig skulle have plads i bladet. IHS mente, at regimentsstof var meget
populært. HS mente, at der skulle flere billeder i fra lokalforeningerne. JT foreslog, at der for at
hjælpe på økonomien skulle flere annoncer i bladet. IHS gjorde opmærksom på, at man tidligere,
uden det store held, havde forsøgt at skaffe annoncører til bladet. Men IHS var åben for at modtage
alle forslag til annoncer og eventuelle tilbud om billigere fremstillingspriser på bladet. Dog skulle
det erindres at forsendelsesomkostningerne var en integreret del af udgifterne.
Der var ingen billeder fra jubilarstævnet 2015 i ”Gardehusaren”. Hvorfor? Ingen var sat på opgaven.
Det bliver der rådet bod på i 2016. Men ellers er alle velkommen til at tage billeder, der kan deles
med andre og bladet. Redaktøren er rede til at anvende alle tilbud bedst muligt.
JT mente ikke, at ”Gardehusaren” var levedygtig om 10 år. Gennemsnitsalderen er så høj, at vi skal
regne med at mange af naturlige årsager falder fra. JT mente, at bladet trængte til en øjeblikkelig
modernisering, nyt design og flere annoncer. Prisen på bladet er i øjeblikket kr. 22,50 ved 2200 stk.
JT havde et forslag til bladet, så omkostningerne kom ned på det halve. HT mente, at der var for
mange ubekendte forudsætninger for det skitserede regnestykke. Der var forslag om at lave en ny
folder til brug ved hvervemøder a la den, som blev anvendt for 8 år siden. IHS svarede at den blev
anvendt de første to gange han holdt hvervemøde med HBU – uden ét eneste nyt medlem.
Derefter blev der anvendt en helt enkel tilmeldingsliste, og den kaster rimeligt mange nye
medlemmer af sig ved hvervningen. HC løftede sløret for et sommerarrangement på
Gardehusarkasernen for de ”foreningsløse”. (De medlemmer der ikke er optaget i en af
lokalforeningerne). Planerne var ikke på plads, men de havde nogle gode ideer at arbejde videre på.
KFUM vil meget gerne være med til at arrangere sommerfesten.
Det næste præsidiemøde afholdes den 10. februar 2016 på Antvorskov Kaserne.
Ref.: IHS/HT
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