Fruerlund 22, 2850 Nærum
ihsfruerlund22@gmail.dk
Tlf.: 61300536
Den 13. februar 2018
Referat af præsidiemøde på Antvorskov Kaserne
Den 7. februar 2018 kl. 13.15.
Dagsorden for mødet:
1. Præsidentens velkomst.
2. Godkendelse af referatet af møde den 17. november 2017.
3. Husar fest/jubilarstævne den 15. september 2018
4. Sikkerhedsbestemmelser – Persondataforordningen.
5. Bladaftale 2018
6. Regnskab 2017 og budget 2018.
7. Dagsorden til Repræsentantskabsmøde den 26. maj 2018.
8. Punkter fra DSL formandsmøde den 28. februar 2018 /Hyldestmarch.
9. 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 København,
Jørgen Konge (JK). 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, Hans Pedersen (HP). GHF Sydjylland, Carl Jürgen Bock (CJB). GHF Møn
og Sydsjælland, Henrik Rasmussen (HR). Konsulent regnskab og økonomi, Peder
Rudbæk (PR).
Ad 1:

IHS bød præsidiet velkommen og gav et kort resume af OB Jens Ole
Rossen-Jørgensens orientering om det nye forsvarsforligs betydning
for Gardehusarregimentet. Gardehusarregimentet skulle være sikret
indtil videre. Regimentet er blevet styrket og har fået flere opgaver. RC
er tillige blevet NK i 2. Brigade. I stedet for nedlæggelse af
regimenterne bliver der formentlig flere regimenter i forsvaret i
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fremtiden, idet der forventes oprettet et artilleri- og ildstøtteregiment,
et efterretningsregiment m.fl. GHR er det regiment i forsvaret, der har
flest soldater på internationale missioner. RC ville skrive en leder til
”Gardehusarens” marts nummer, og her orientere om forventningerne
til udmøntningen af det nye forsvarsforlig.
Ad 2:

Referat af mødet den 17. november 2017 blev godkendt uden
kommentarer.

Ad 3:

Der var intet nyt fra Festudvalget om planlægningen af en Husarfest.
Som noget nyt kunne IHS fortælle, at formanden for Danske Veteraner
havde planer om at foreningens veteraner på Sjælland ville deltage i
jubilarstævnet 2018 samt frokosten den 15. september 2018. Jo flere
vi er, jo større opmærksomhed og aktivitet bliver der omkring
jubilarstævnet. Dertil var alle i præsidiet enige om, at det var en god
ide, at vi fremover også har ledsagere til husarerne med til
jubilarfrokosten. Det vil fremgå meget tydeligt af annoncen i
”Gardehusaren” at ledsagere er hjerteligt velkommen til at deltage i
jubilarfrokosten.

Ad 4:

IHS fremlagde, udkast til sikkerhedsbestemmelser for Danske
Gardehusarforeninger – persondataforordning. (Se udleverede udkast)
Det er muligt at finde yderligere information vedr.
persondataforordningen på nettet. JK gjorde opmærksom på, at Dansk
Idrætsforbund også har information om persondataforordningen på
deres hjemmeside. Det kunne DGHF måske blive inspireret af (IHS vil
check`e referencen ud).

Ad 5:

IHS forelagde bladaftalen for 2018 (se udleverede bladaftale). Det
meste af kommunikationen og nyhedsdelen ved GHR foregår på
Facebook. Redaktøren for ”Gardehusaren” Silas Mortensen, har
mulighed for at hente information på disse Facebook sider til brug i
vores blad. Endvidere foreslog Silas, at vi skulle gå væk fra
papirudgaven af bladet og i stedet oprette et blad på nettet. Der var
bred enighed om, at vi med tiden skal gå over til et elektronisk blad,
men at det ville tage nogle år endnu før vi gør alvor af sådanne planer.
De ældre medlemmer er glade for bladet, og da de fleste af vores
medlemmer er 60+ år, er det en god ide at vente. Bladet er sikret i
nuværende form indtil ultimo 2019.

Ad 6:

PR havde ikke et regnskab for 2017 til fremlæggelse! FR fremlagde
budget for 2018, der forventes indtægter for kr. 427.500,00 og udgifter
for kr. 332.000,00, med et samlet et overskud på kr. 95.500. Der
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forventes kr. 27.500 i indtægter på annoncer i 2018, dette beløb er
indregnet. Annoncetakster for 2018: 1/6 del side kr. 800, en 1/4 side
kr. 1200, en 1/3 del side kr. 1400, en ½ side kr. 2000, en hel side kr.
4000. Bagsideannoncer kan købes for + 50%. Der er mulighed for gode
rabatter ved gentagelse af indrykning af samme annonce.
Ad 7:

Præsidiet fik forelagt dagsordenen og program for
Repræsentantskabsmødet 2018. Det er GHF Frederiksborg, der er
værter ved Repræsentantskabsmødet. Mødet bliver afholdt i Helsingørs
Kongelig privilegerede Skydeselskabs Selskabslokaler i Stengade 46,
3000 Helsingør. Tilmelding og nærmere information kan indhentes hos
Formanden: Jan Van Deurs på telefon 23 63 87 57 eller på mail
jvandeurs@stofanet.dk. I 2019 er det GHF Frederikssund, der er
værter ved Repræsentantskabsmødet.
Der deltager seks faner fra DGHF i hyldestmarchen i Slagelse den 1.
marts 2018.

Ad 8:

Vedrørende en fælles gave til Kronprinsen på hans 50 års fødselsdag.
Vi har intet hørt fra DSL vedrørende en fælles gave til Kronprinsen.
Kronprinsen er protektor for Danske Gardehusarforeninger, derfor
besluttede Præsidiet, at der skal indkøbes en gave til en værdi af 2 kr.
pr. medlem til Kronprinsen. Vi vil søge en original måde at overdrage
gaven på, så den ikke forsvinder i de mange gaver, som Kronprinsen
vil modtage på sin fødselsdag. (Præsidenten har efterfølgende drøftet
spørgsmålet om en fælles gave fra DGHF og GHR med regimentschefen.
Dette overvejes pt.)

Ad 9:
Under ”Eventuelt” blev der meget kort talt om muligheden for at
etablere en netbutik i DGHF regi med GHF Maribo Amt som udførende. GHR er i
færd med at opgøre varelager og vil undersøge andre interessenters holdninger.
IHS orienterede om, at de to første nye gaver til husarer ved HESK som havde
bedste resultater i hhv. spring og dressur, var blevet afleveret til KDOKT HESK
d.d. Gaven er en ID-plade i sølv /”hundetegn” med inskription DGHF på bagsiden
og husarens bynavn på forsiden plus en blank stålkæde. De to første var således
til HERNING og FUNDER.
Næste Præsidiemøde er den 14. september 2018. Der er spisning og overnatning.
Dagen efter, den 15. september afholdes der jubilarstævne, med jubilarparade og
jubilarfrokost.
Ref.: IHS/HT
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