Danske Gardehusarforeningers Repræsentskabsmøde 2014
lørdag den 24. maj 2014

Referat:
Præsidenten Ib Hedegaard Sørensen bød velkommen og udtrykte sin glæde over at kunne anvende
Gardehusarkasernens faciliteter og samtidig holde traditionerne i hævd.
1) Præsidenten bød velkommen til Danske Gardehusarforeningers Repræsentskabsmøde 2014.
2) Som dirigent valgtes Peer Høegh-Guldberg, der konstaterede, at repræsentantskabsmødet var
rettidigt indvarslet og lovligt indkaldt.
3) Stemmetællere blev Erik Jensen og John W. Hansen.
4) Præsidenten aflagde beretning for året 2013/2014. Heraf kan kort nævnes:
- at Præsidiet løbende arbejder for, at Gardehusarforeningerne (GHF) skal være tiltrækkende
for Regimentets soldater, og for alle, der har været tjenestegørende eller er i tjeneste med
regimentsmærke. Vi skal fastholde kernen i foreningslivet med at holde sammen og dele et
fællesskab med de traditioner vi værdsætter - uafhængig af, om den lokale forening kan
organisere sig med en bestyrelse.
- alt andet lige er det en lettelse for foreningerne, at de administrative funktioner med
kontingentindbetalinger og medlemsregistreringer håndteres centralt. Præsidiet er ikke i tvivl
om, at denne udvikling er ved at gå i den rigtige retning for at skabe et moderne foreningsliv.
- at der konstant ligger to store udfordringer for os alle, nemlig at styrke en stabil
medlemsfremgang og at lave relevante aktiviteter til medlemmerne, så der kan rekrutteres nye
medlemmer til ”Husarfællesskabet”. Vi kan dog ikke konstatere medlemsfremgang i dette
forenings år, men nærmere en lille nedjustering, som kan være en følge af en ajourføring af
PBS-tilmeldingerne. Dette er dog stadig et særsyn i dansk foreningsliv, og det er vi stolte af.
- at GHF altid vil være klar til at yde al mulig støtte og assistance til Regimentets personel. Det
kan anbefales, at besøge Kastellet med mindesmærker for danske soldater i international
tjeneste. I hovedvagten er der en udstilling og også på Tøjhusmuseet, i hvilken Regimentet har
sat sit præg.
- at arbejdet med støtte til skadede soldater var bl.a. også på dagsordenen i Danske
Soldaterforeningers Landsråd. Samarbejdet er fortsat igennem året og det er Præsidiets
holdning, at Danske Gardehusarforeningers medvirken bør fortsættes.
Vi kan være lidt bekymrende for, hvorvidt Forsvaret får tilstrækkelige ressourcer og
muligheder for at realisere de militærfaglige vurderinger. Vi vurderer, at kun ved at opretholde
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en tilstrækkelig sammenhængskraft i vore enheder, er vi troværdige i forhold til både ”ven og
fjende”.
- at Silas Mortensen blev bladets nye redaktør. Og han er journalist og tilmed husar. Vor
bladudgivelse er blevet udfordret af, at Forsvaret ikke mere giver støtte til bladudgivelser ved
Forsvarets tjenestesteder efter den 1. juli 2013, men det er lykkedes at finde en bladdistibutør.
DGHF har derfor overtaget alle forpligtelser på bladet og udgiver det alene. Bladet udkommer
kvartalsvis og det skal bemærkes, at det sker uden at hæve medlemskontingenterne. Det skal
erindres, at vort blad har eksisteret siden 1919. Vi kæmper hårdt for bladets fremtid til gavn for
især vore ældre medlemmer.
- at hjemmesiden er blevet brugt nogenlunde konstant. Og vi arbejder løbende på at
modernisere den, sammen med Facebook-profilen.
- at vi ser det som en vigtig opgave, at samarbejde med og at støtte Sjællandske Livregiments
Soldaterforening, da denne forening indgår som en vigtig brik i grundlaget for
Gardehusarregimentet. således var begge foreninger samlet om deltagelsen i jubilarstævnet i
september 2013.
At der i forbindelse med GHR´s 400 års jubilæum, hvor forberedelserne har været styret af
regimentschefen, samt en række personer – også i erhvervslivet – der har skabt rammerne for
de mange aktiviteter, som vil finde sted i 2014. DGHF har bl.a. markeret sig med Præsidentens
og GHF Syd- og Sønderjylland´s kransenedlæggelser på Kolding og Taulov kirkegård den 23.
april 2014. Senere vil vi også være med i højtideligholdelsen af slaget ved Sehested i 1813.
SJLR Soldaterforening nedlagde en krans på Dybbøl en 18. april ligeledes i år.
Præsidenten takkede Forretningsudvalget og især hovedkassereren for det omfattende arbejde,
som han havde udført. Sidst men ikke mindst en tak til formændene for deres loyale og
konstruktive samarbejde i Præsidiet og en tak til alle bestyrelsesmedlemmerne i
Gardehusarforeningerne for deres store arbejde til bedste for medlemmerne i Danske
Gardehusarforeninger.
Beretningen blev vedtaget med applaus og kan i øvrigt læses i sin helhed på Danske
Gardehusarforeningers hjemmeside.
5) Hovedkassereren fremlagde regnskaber ved en omhyggelig gennemgang med fokus først på
noterne og herefter en gennemgang af Resultatopgørelsen og sluttelig Balancen pr. 31.
december 2013. Hovedkassereren beklagede meget, at der ikke var gennemført revision, men
lovede at tage initiativ hertil snarest muligt.
- DGHF´s regnskab blev taget til efterretning og forudsættes revideret uden anmærkninger,
hvorefter det vil kunne anerkendes som godkendt.
- Kontoen for ”Veteranhjælp” var uændret, idet der ingen aktiviteter havde været.
- Kammerherre Jørgen Dinesens Mindelegat.
- Kontingentet på kr. 240 bibeholdes for 2015.
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6) Ingen fremkomne forslag.
7) Som Præsident genvalgtes kammerherre, oberst Ib Hedegaard Sørensen.
8) Som hovedkasserer genvalgtes Ole B. Petersen.
9) Som interne revisorer blev Erik Jensen og John W. Hansen valgt.
10) Næste repræsentantskabsmøde afholdes af GHF Syd- og Sønderjylland i Sønderborg den 9. maj
2015.
11) Delegerede til Danske Soldaterforeningers Landsråd blev John W. Hansen (Sjælland og øerne),
Henning Terndrup (Fyn), Carl Jürgen Bock (Sønderjylland) og Tage Hansen (Jylland).
12) Eventuelt.
John W. Hansen spurgte om DGHF gave til Prinsgemalens 80 års fødselsdag, hvortil
Præsidenten oplyste, at vi var tilmeldt en fællesgave fra DSL.
Per Mygind spurgte til Kammerherre J. Dinesens Mindelegat´s fremtid. Dette vil blive
”håndteret” på fornuftig vis. Man kan dog ikke umiddelbart slippe af med det.
Henrik Berg spurgte om projekt ”Sansehaven” for veteraner, og Præsidenten oplyste, at det
formentlig var Veteranhjem København, som stod for dette.
Præsidenten takkede dirigenten for god ro og orden samt for et godt møde. Han opfordrer alle
til at komme med ideer. Ideer vil blive modtaget med glæde – uanset om de er officielle eller
uofficielle.

Referent: JE/IHS
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