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REFERAT AF 

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2018 
 

Helsingør, lørdag den 26. maj 2018. 
 

Deltagere: 26 Husarer. 

Dagsorden for mødet: 

1. Præsidenten byder velkommen. 

2. Valg af dirigent. 

3. Valg af 2 stemmetællere. 

4. Præsidenten aflægger Præsidiets beretning. 

5. Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af Præsident (modtager genvalg). 

8. Valg af hovedkasserer. 

9. Valg af interne revisorer. 

10. Fastsættelse af sted og dato for næste repræsentantskabsmøde. 

11. Valg af delegerede til Danske Soldaterforeningers Landsråd. 

12. Eventuelt. 

Formanden for Gardehusarforening Frederiksborg Amt, Jan van Deurs bød deltagerne velkommen til 

Helsingør og Helsingør Kongelige Privilegerede Skydeselskabs Selskabslokaler. 

Efter Jan van Deurs velkomst, blev de ledsagende ”Husarinder” sendt på en spændende ledsagertur i 

Helsingør. 

1. Danske Gardehusarforeningers præsident Kammerherre, oberst Ib Hedegaard Sørensen bød de 

fremmødte 26 Husarer velkommen til repræsentantskabsmødet. 

2. Søren Silving blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at der var indkaldt i ”Gardehusaren” 

marts 2018 samt ved offentliggørelse primo marts 2018 på Danske Gardehusarforeningers (DGHF) 

hjemmeside; altså mindst 14 dage før afholdelse af repræsentantskabsmødet. Mødet var derfor 

lovligt indvarslet. Den meddelte dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne. 

3. Præsidiet foreslog Henrik Schelde og Ole Pedersen som stemmetællere. Begge blev valgt. 

4. Præsidenten aflagde præsidiets beretning for 2017/2018. Se præsidiets årsberetning i sin helhed på 

hjemmesiden: www.danskegardehusarforeninger.dk (meddelelser fra præsidiet). På grund af 

http://www.danskegardehusarforeninger.dk/
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sygdom, måtte vi desværre stoppe samarbejdet med vores eksterne regnskabskonsulent, i den 

forbindelse har DGHF sikret sig juridisk bistand imod uforudsete økonomiske krav. 

Danske Gardehusarforeninger og Gardehusarregimentet har givet en fælles gave til HKH Kronprins 

Frederiks 50 års fødselsdag. Der blev indkøbt en flaske Armagnac årgang 1968. Dertil blev der 

fremstillet to glas med regimentets mærke og to glas med DGHF mærke. Sidst er der fremstillet en 

sabeltaske på skjold. 

Præsidiet udtrykte en særlig tak til to foreningsformænd – Freddy Rasmussen (GHF Næstved og 

Omegn) og Henning Terndrup (GHF Fyn) – for en særlig indsats for fællesskabet i år. Beretningen 

blev taget til efterretning af repræsentantskabet. 

5. Hovedkasserer Henning Terndrup fremlagde de reviderede regnskaber. På trods af store udgifter til 

tegn og bånd (ca. kr. 55.000) og andre uforudsete regnskabsmæssige udfordringer, blev årets 

resultat kr. 21.738. 

Repræsentantskabet godkendte Årsregnskab 2017, Veteranhjælp og Dinesens Mindelegat samlet. 

Kontingentet blev fastholdt på det nuværende kontingent på kr. 300 om året. 

6. Der var ingen indkomne forslag. 

7. Præsidenten Oberst Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen modtog genvalg. Valget var for en to-

årig periode. 

8. Hovedkasserer Henning Terndrup blev genvalgt til hovedkasserer. Valget var for en to-årig periode. 

9. På valg som interne revisorer var Erik Jensen og Per Mygind. Begge kandidater modtog genvalg. 

10. GHF for Frederikssund og omegn vil være vært ved næste repræsentantskabsmøde i 2019. Datoen 

var endnu ikke fastsat. 

11. På valg som delegerede til Danske Soldaterforeningers Landsråd var: 

Fyn, Henning Terndrup. 

Jylland, Carl Jürgen Bock. 

Sjælland og øerne, Erik Jensen. 

Alle tre blev valgt. 

12. Formanden for GHF Nordvestsjælland Erik Jensen, glædede sig til at byde alle velkommen til GHF 

Nordvestsjællands 75 års fødselsdag, den 15. juli 2018. Der var sendt indbydelser ud. 

Formanden for GHF Næstved og omegn, Freddy Rasmussen, foreslog at vi vendte tilbage til at 

afholde repræsentantskabsmøder på søndage. Det blev positivt modtaget af forsamlingen. 

Formændene for GHF Maribo Amt, Henrik Schjelde og GHF Frederikssund og omegn, Kristian 

Klysner var i fuldt sving med at forberede kommende repræsentantskabsmøder og mærkedage. 

Jubilarfrokosten 2018 ville blive for ALLE, ikke kun jubilarer men også ledsagere. Danmarks 

Veteraner havde givet tilsagn om, at de ville deltage for fuld styrke i 2019. 

På spørgsmål om, hvor langt DGHF var kommet med Internet shoppen, svarede præsidenten; ” at 

der var mange, der skulle tages hensyn til, og at der var mange, der skulle dele kagen”. Af samme 

grund var det ikke sikkert, at der blev så meget at dele. Lagerbeholdningen af varenumre var heller 

ikke særlig stor, så der var tale om, at der skulle fremstilles; slips, bælter, nåle og andre GHR 

relaterede salgsbare varer i en god kvalitet, som både DGHF og GHR kunne stå inde for. 
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Dirigenten nedlagde herefter sit hverv og overdrog ordet til Præsidenten, som takkede alle for et 

velgennemført møde. 

 

  

Ref.: IHS/HT   


