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Præsidiets beretning for året 2011/2012 
 

Danske Gardehusarforeningers mål. 
Præsidiet arbejder for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, der 
er tiltrækkende for Gardehusarregimentets soldater og for alle som har været tjenestegørende med 
regimentets mærke. Danske Gardehusarforeninger (DGHF) skal være synlige og tiltrækkende for 
den moderne soldat, både soldaten der har bidraget med deltagelse i internationale operationer, 
og soldaten der har aftjent sin værnepligt i Hærens Basisuddannelse ved Uddannelsesbataljonen. 
Men vi skal også være samlingspunktet for den ældre generation af husarer, som trives godt med 
at kunne mødes med gamle soldaterkammerater med regelmæssige mellemrum. De nye udfor-
dringer for os alle er at skabe rammer for, at vi alle kan samles og opleve et meningsfuldt kamme-
ratskab. 
DGHF arbejder løbende for at kunne støtte Gardehusarregimentet. Vi vil være synlige i den offent-
lige hyldest til soldaterne, og vi vil arbejde for at tilvejebringe økonomiske midler, som kan kanali-
seres ud til støtte for fysisk og psykisk sårede soldater fra internationale operationer. 
Det var målene allerede i 2009, og det var uændret målene i det forgangne år. 
Vi kan håndtere donationer og kanalisere midlerne ud til rette vedkommende:  
(Danske Bank reg.nr. 9543, kontonr. 10353122).  

Hyldest til HMD Dronningen 
Danske Gardehusarforeninger var blandt en række foreninger i gaveaudiens hos Hendes Majestæt 
Dronningen i forbindelse med regentjubilæet den 13. januar 2012. Det var en festlig dag, og HMD 
modtog med tak en check på 5000,- kr., som var forudset doneret til Soldaterlegatet samt en lille 
sølvsabel i kopi af en ryttersabel m/1851. Sablen kunne efter Dronningens mening udmærket an-
vendes som rejsebrevåbner.  

Udviklingen i gardehusarforeningerne 
Igennem hele året har Præsidiet været optaget af, at foreningerne har tilpasset deres love i over-
ensstemmelse med den vedtagelse der kom på Repræsentantskabsmødet i 2011. Det var et vig-
tigt skridt for alle medlemmer i foreningerne, at de fik muligheden for at fortsætte med at være en 
del af husarfællesskabet – også uden at være afhængig af om den lokale forening kunne organise-
re sig med en bestyrelse og varetage alle de trivielle pligter med foreningsarbejdet. Det er ikke 
blevet nemmere i det forgangne år. Der er flere foreninger, som er på vej til at opgive den gamle 
struktur – ud over GHF Gl. Roskilde og GHF Antvorskov. Det er Præsidiets vurdering at ca. 30% af 
alle medlemmerne i Danske Gardehusarforeninger - svarende til ca. 500 medlemmer - vil være 
”foreningsløse” til næste års repræsentantskabsmøde. Den udvikling er vi nu i stand til at håndtere 
og vi kan tilbyde husarer og regimentet en usvækket støtte. 
Erfaringen viser, at overgangen fra den gamle foreningsstruktur til den nye, som vi vedtog den sid-
ste år, er accepteret af medlemmerne. Medlemmerne med tilknytning til Antvorskov og dem med 
tilknytning til Gl. Roskilde er forblevet som medlemmer og sidstnævnte er nu opført som en garde-
husarafdeling med en kontaktperson som ledende figur og fortsatte aktiviteter i lokalområdet.  
 
Der ligger konstant to store udfordringer for os alle: Først og fremmest at sikre DGHF styrke igen-
nem en stabil medlemsrekruttering og dernæst at lave relevante tilbud af aktiviteter til medlemmer-
ne. Igen i år er alle kræfter sat ind på at rekruttere medlemmer til ”husarfællesskabet”, og derfra 
arbejde for at medlemmerne søger ud i foreningerne. Interessen for at være en del af husarfælles-
skabet og at kunne støtte veteranarbejdet er nøglen til at skabe interesse blandt nye medlemmer - 
og vi kan igen konstatere medlemsfremgang!  Det er et særsyn i foreningslivet i Danmark; Vi er nu 
1668 medlemmer. Vi kan være stolte af denne opslutning, og tallene kan læses i større detalje i 
bilaget til denne beretning. 
Ud over ganske små variationer kæmper foreningerne med at holde status quo på medlemstalle-
ne. Og det bør gøres til en hovedopgave for os alle at arbejde videre med det problem. Kan stag-
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nationen ændres? Ja, naturligvis! Vi skal blot lige finde ud af hvordan! Heller ikke seneste jubilar-
stævne med en hverveindsats under frokosten gav nogen resultater! 

Støtte til sårede og faldne soldater. 
Der har i dette år været en dræbt husar under udførelse af internationale opgaver i Afghanistan. 
Den 3. september 2011 omkom husar Jacob Steen Lund Olsen – Ære været hans minde! 
 
Der har ikke været uddelt julekurve til midlertidigt uarbejdsdygtige husarer i 2011, og vi glæder os 
med regimentet over, at der ikke har været tilfælde med hårdt sårede soldater i perioden, som har 
medført længere tids arbejdsudygtighed. Skulle der opstå fornyet behov vil Danske Gardehusar-
foreninger genoptage denne aktivitet. Vi vil samtidigt gentage tidligere tilsagn om at bistå og hjæl-
pe invaliderede veteraner, hvor det er muligt ude i lokalforeningernes områder. Imidlertid må det 
også konstateres – med en vis overraskelse – at efterspørgslen på de tilbud, veteranerne har fået i 
løbet af året, ikke har været særlig stor. Men deri deler Danske Gardehusarforeninger vilkår med 
en lang række foreninger og projekter, som har forsøgt at være på forkant med sådanne tilbud. 
Præsidiet har tiltrådt Præsidentens anbefaling om at holde igen med at forbruge ressourcer på 
dette område, indtil vi har fået forholdene belyst af relevante myndigheder – herunder ikke mindst 
Veterancentret i Ringsted. Det forventes at erfaringerne fra veteranarbejdet vil blive evalueret og at 
en række anbefalinger vil fremkomme senere i 2012. Det vil præsidiet løbende holde sig orienteret 
om at beslutte for fremtidige tiltag når der er et grundlag herfor. Præsidiet aflagde besøg i Veteran-
centret i Ringsted den 14. februar 2012 om modtog en detaljeret briefing om centrets arbejde. 
 
I januar 2012 fik Præsidenten en henvendelse fra Alexander Tårnborg, Veteranhjem København, 
som venligst anmodede Danske Gardehusarforeninger om støtte med 2000,- kr. til veteraner og 
deres børn, som skulle på et weekendophold i Lalandia. Da der ikke forelå andre udækkede be-
hov, som de bundne midler på støttekontoen kunne øremærkes til, anbefalede Præsidenten, at 
Præsidiet godkendte forbruget, og det skete med bred tilslutning.   
 

Arrangementer for hjemvendte soldater 
Danske Gardehusarforeninger modtog i februar 2012 en henvendelse fra 2. Brigade, som havde 
ansvaret for modtagelsen af senest hjemkomne kompagni fra Afghanistan, om foreningerne ville 
støtte kompagniet (ISAF Hold 12) i den afviklingsperiode kompagniet skulle igennem. Det kunne 
være med at arrangere underholdning, aktiviteter og lignende. Det skulle helst foregå under en 
uddannelsesperiode, som lå ved AMU-Centret i Odense.  
GHF Fyn påtog sig straks et medansvar og Præsidiet afsatte 10.000,- kr. til formålet. Det samlede 
tilbud blev en kort orientering om Danske Gardehusarforeningers arbejde med opfordring til at blive 
medlemmer; en ”forstærket middag” med ”rødt kød” og påskebryg (venligst doneret af Bryggeriet 
Vestfyn) samt et par timers hyggelig match i Citybowl i Odense med baner og udstyr betalt. Et vel-
lykket arrangement, som kompagniet var meget tilfreds med. 
 
Vi vil fortsætte med at forsøge at knytte bånd mellem sponsorer og hjemvendende hold fra Afgha-
nistan. Regimentets soldater forudser lige nu at skulle deltage i ISAF Hold 16. 

 
Samarbejde med Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) 
Arbejdet med støtte til skadede soldater er også på dagsordenen i Danske Soldaterforeningers 
Landsråd. Der arbejdes med forskellige modeller til driften af de bemandede ”veteranhjem”. DSL er 
fortsat med i Forsvarschefens ”Veteranforum”, som nu er overdraget som ansvarsområde til vete-
rancentret i Ringsted. Danske Gardehusarforeninger fik med stor velvilje fra præsidenten for DSL 
en plads ved bordet i dette arbejde, og det har været medvirkende til at udvikle det netværk, som 
er forudsætningen for vores arbejde for veteranerne. Dette samarbejde er fortsat igennem året. 
Det er Præsidiets holdning, at Danske Gardehusarforenings medvirken i arbejdet bør fortsættes 
indtil evalueringerne i veteranarbejdet er tilendebragt 
Til orientering ønskede foreningen De Blå Baretter at udtræde af DSL, hvilket er sket under senest 
afholdte Landsrådsmøde i Vordingborg den 21. april 2012. 
Danske Gardehusarforeninger har været repræsenteret med sine valgte delegerede i DSL møder i 
årets løb. 
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Bladet ”Gardehusaren.” 
Bladet har fået ny redaktør efter at seniorsergent Janne Ramsing med kort varsel blev forflyttet til 
tjeneste i Belgien. Danske Gardehusarforeninger skylder seniorsergenten varm tak for et stort og 
dygtigt arbejde. Held og lykke fremover! Der er udpeget en ny redaktør, oversergent Mikael Klyn-
der. Vi byder den nye redaktør velkommen i stolen og glæder os til et godt samarbejde.  
Der udgives fortsat seks numre årligt.  
Det er Præsidiets opfattelse, at ”det gamle blad” er en værdifuld faktor for rigtig mange husarer, og 
bestræbelser på at udgive en elektronisk version må ikke ske på bekostning af det trykte blad. 
Imidlertid må de øgede omkostninger til tryk og forsendelser nøje overvåges, så disse udgifter hol-
des i balance med foreningernes indtægter. 

 
Hjemmesiden 
Præsidiet fik sidste år hjemmesiden moderniseret. Det har fortsat medvirket til et større antal be-
søgende på siden, og der er løbende meddelelser til Forretningsudvalget fra medlemmer og ikke 
mindst nye medlemmer. Vi skal fortsat arbejde med dette såvel som moderniseringen af de traditi-
onelle materialer til hvervning. Der registreres nu i gennemsnit ca. 445 ”hits” pr. måned på hjem-
mesiden. hvilket er 36% flere i forhold til samme tidspunkt sidste år. Der arbejdes videre på at ska-
be et flot og brugervenligt elektronisk blad, som bl.a. udsendte husarer kan have glæde af på In-
ternettet.  

 
Samarbejdet med Sjællandske Livregiments Soldaterforening, 4. Regi-
ment. 
Det gode samarbejde kører fortsat mellem foreningerne. Der koordineres tæt og problemfrit om 
opgaverne. Foreningerne var igen i år samlet om deltagelsen i jubilarstævnet i september 2011. 
Arrangementet var igen velbesøgt.  

Præsidiemøder. 
Der har været afholdt præsidiemøder på Antvorskov Kaserne den 16. september 2011, 17. no-
vember 2011 og i Ringsted 14. februar 2012. 

Repræsentantskabsmødet. 
Repræsentantskabsmødet blev gennemført søndag den 15. maj 2011 i Ubby Forsamlingshus. 
Gardehusarforening Nordvestsjælland havde stor ære af det veltilrettelagte og gennemførte mø-
dearrangement. Også ledsagerarrangementet var værdsat.  Præsidiet takker foreningen for ind-
satsen med mødets gennemførelse. 

Tak 
Vi har i årets løb set en ny Gardehusarafdeling Gl. Roskilde blive til. Tak til koordinatoren for afde-
lingens aktiviteter, Leif Lund. Jeg vil også gerne takke Vicepræsidenten, som i stigende grad får 
opgaver med de ”foreningsløse” medlemmer, Hovedkassereren, Redaktørerne, Sekretæren og 
Forretningsføreren for deres store arbejde og støtte til Præsidenten. Også tak til dem som støtter 
vores arbejde. 
Sidst men ikke mindst en tak til formændene for jeres loyale og konstruktive samarbejde i Præsidi-
et og til bestyrelsesmedlemmerne i gardehusarforeningerne for deres store arbejde til bedste for 
medlemmerne i Danske Gardehusarforeninger.  
 
 


