
Referat af De Danske Garderforeningers repræsentantskabsmøde  den 24/5 2014 i Thisted, 

Præsidenten Jan Brun Andersen indledte med at byde de fremmødte foreninger velkommen. 
Derudover rettede han en varm velkomst til CH/LG oberst, kammerherre Klavs Lawes og adjudant KN Martin 
Lihme. 
Derefter blev det ved opråb konstateret, at 49 ud af 78 foreninger var repræsenteret med 442 stemmer ud af 570 
mulige. 
 
Knud Glavind blev kaldt frem for at modtage Præsidiets Hæderstegn, som anerkendelse af hans store og 
uegennyttige arbejde for De Danske Garderforening både lokalt og på landsplan. 
 
Repræsentantskabsmødet fulgte herefter dagsordenen. 
 
Pkt.1.  Valg af dirigent. 
Valgt blev Jan Stoltenborg, der kunne konstatere generalforsamlingens lovlige indvarsling. 
 
Pkt. 2. Valg af referent 
Forretningsfører Carsten Rasmussen blev valgt. 
 
Pkt. 3. Præsidentens beretning. 
Præsidenten henviste til det udsendte skriftlige materiale, men valgte dog at nævne navnene på de nyvalgte 
regions- og foreningsformænd, så de kunne præsenteres for forsamlingen. 
Præsidenten udtrykte sin tak til CH/LG for den store støtte, der ydes fra regimentet til forskellige arrangementer i 
De Danske Garderforeninger. 
 
Præsidenten takkede ligeledes Garderforeningerne rundt omkring i landet for invitationer til formandsmøder og 
andre arrangementer. 
 
I relation til Garderbladet oplyste Præsidenten, at der i flere tilfælde blev efterlyst soldaternumre på gamle 
gardere, der blev omtalt. I det omfang disse numre ønskes medtaget, bedes det meddelt ved indsendelse af 
indlæg. Husk dog, at efter 1969 bortfaldt soldaternumrene. 
 
De Danske Garderforeninger støtter fortsat gardere såvel herhjemme som udsendte på missioner. Denne støtte 
ved vi værdsættes højt. Selvom Livgarden ikke i øjeblikket har udsendte enheder, er der stadig behov for at 
modtage donationer til ”Gaven til de udsendte”, som mange foreninger har tradition for at støtte. Med en politisk 
beslutning kan udsendelse af nye styrkebidrag igen blive aktuel med meget kort varsel.  
I relation til indsamlinger til dette formål skal også nævnes, at vi modtager en del af overskuddet fra det salg, der 
sker i Gardershoppen ved Claus Harkjær og Knud Glavind.   
 
Skydeudvalget gennemfører de traditionsrige landsskydninger på 15 m, 200 m og den årlige Vingsted skydning. 
Præsidiet afsætter fortsat midler til Vingsted for at bidrage til økonomien ved dette stævne, og dermed gøre det 
attraktivt at deltage. 
Jan Stoltenborg er af præsidiet udpeget til landsskydeleder for de næste 2 år. 
En stor tak til skydeudvalget. 
 
Bowling kæmper videre og Præsidenten mente, at hvis landsbowlingleder Henrik Agerlin fortsatte med at kæmpe, 
kunne tilslutningen til bowling i løbet af nogle få år blive lige så stor, som tilslutningen til skydning. 
Også en stor tak for indsatsen omkring bowling. 
 
Hverveudvalget yder stadig en stor indsats, der tilfører nye medlemmer. Udvalget føder mange nye initiativer til 
støtte for hvervearbejdet. Den første kontakt til nye gardere tages kort efter indkaldelsen, og derefter tages 
endnu et møde med garderne, når de er blevet overført til Vagtkompagniet, og kort før de hjemsendes. 
Når medlemmerne er optaget i foreningerne rundt omkring, er det de enkelte foreningers opgave og pligt, at gøre 
en effektiv indsats, for at fastholde de nye, unge gardere. 
Uden hverveudvalgets arbejde ville medlemstallet i De Danske Garderforeninger være langt mindre, så en stor tak 
til Steen Grubert og hans udvalg. 



Arbejdet med den elektroniske håndbog betragtes nu som afsluttet, selv om Præsidenten erkendte, at han 
skylder et forord. Alle gamle papirudgaver rundt om i foreningerne skal tilintetgøres, da de ikke længere er 
aktuelle. Håndbogen ligger på DG hjemmeside, og den udsendes ikke i papirudgave mere. Hvis der findes fejl, 
eller der ønskes ændringer til den elektroniske udgave, skal der sendes underretning herom til sekretariatet, der 
herefter vil stå for tilretning af håndbogen. Præsidiet vil på passende måde finde anledning til at takke 
Håndbogsudvalget for det store arbejde. 
 
Når resultatet om Garderbladets fremtid kendes senere i løbet af repræsentantskabsmødet, vil der blive oprettet 
et Medieudvalg til at varetage nyhedsformidlingen fra De Danske Garderforeninger. 
 
Med hensyn til økonomien kan man sige, at DG har næsen oven vande igen. Overskuddet er på trods af større 
lønninger i en periode i forbindelse med forretningsførerskift lidt over budgettet. Samtidig er nogle udgifter bl.a. 
til IT dog ikke blevet aktiveret. Præsidenten anser foreningen for at have en sund økonomi, der ikke giver 
anledning til nervøsitet. 
 
For så vidt angår den bebudede sammenlægning af DG fonde afventes Civilstyrelsens svar stadig. Efter at have 
haft sagen i over 6 måneder, har Civilstyrelsen lovet en snarlig behandling. Stor tak til præsident for DGU Anders 
M. Hansen og hans advokatvirksomhed for udarbejdelse af ansøgningen til sammenlægning. 
 
Afslutningsvis takkede Præsidenten sekretariatet for det gode samarbejde og den støtte, der dagligt ydes overfor 
Præsidiet og foreningerne.   
 
Keld Louie-Pedersen, GF for Aarhus og Omegn, påskønnede nedbringelsen af udgifterne til Garderbladet og 
kommenterede ligeledes IT udgifterne på baggrund af forestående tilretninger affødt af nedbrud tidligere på året. 
Derudover rejste han spørgsmål til de uændrede administrationsomkostninger til fondene på trods af den 
forventede sammenlægning. 
 
Præsidenten kunne oplyse, at Præsidiet tilstræber at begrænse omkostninger i videst muligt omfang. For så vidt 
angår udarbejdelse og revision af årsregnskab samt udarbejdelse af indkomstopgørelse for De Danske 
Garderforeninger samt for fonde og legater, indgås hvert år en revisionsaftale med Deloitte. Derudover trækkes 
et administrationshonorer ud af afkastet fra fondene, og dette overføres til driftskontoen i De Danske 
Garderforeninger. 
 
Præsidentens beretning blev herefter godkendt. 
 
Pkt. 4 Indkomne forslag 
Præsidiet havde udsendt et sæt forslag til Garderbladets fremtid, ligesom der fra Garderforeningen for 
Nordjylland var fremsendt et forslag til dette emne.  
 
Præsidiets forslag var ikke alene affødt af økonomi, herunder bortfald af det årlige tilskud fra Livgarden. Det skulle 
ses som en fremtidssikret udgivelse af Garderbladet som både papirudgave og digital udgave. Mange DG 
medlemmer, unge som ældre, ønsker stadig at modtage Garderbladet som papirudgave. 
 
Peter Christensen, Vendsyssel GF, argumenterede for Nordjyllands forslag og følte, at Kandrup var blevet 
fastholdt på grund af traditioner. Derudover så han også den dynamiske version som et forsøg på konkurrence 
med facebook. Han mente, at Præsidiet havde pligt til at respektere medlemmernes tilkendegivelser. 
 
Anders Bach Andersen, GF for Randers by og Omegn, bakkede op om Vendsyssels indlæg. 
 
Keld Louie-Pedersen, GF for Aarhus og Omegn, anbefalede Præsidiets forslag 2 med en elektronisk løsning med 
kode. Han fremførte videre, at der bør ansættes en redaktør til Garderbladet og en netredaktør, men at det 
optimale dog ville være en redaktør, der kunne dække begge områder. Han forstod godt Vendsyssels 
argumentation men mente samtidig, at Nordjyllands forslag ville sætte udviklingen i stå. 
 
Efter indstilling fra repræsentantskabet blev forslagene sat til skriftlig afstemning. 



Resultaterne af afstemningerne blev følgende: 

 Præsidiets forslag 1: 
  73 stemmer for 356 stemmer imod  i alt 429 stemmer 

 Præsidiets forslag 2: 
 305 stemmer for  119 stemmer imod 16 ugyldige  i alt 440 stemmer  
 
Med hensyn til de næste 2 forslag blev repræsentantskabet bedt om kun at tilkendegive, hvilket af forslagene, der 
kunne stemmes for: 

 Præsidiets forslag 3: 
 360 stemmer for          

 Præsidiets forslag 4: 
 75 stemmer for            i alt 435 stemmer 
 
Samlet resultat blev således, at forslag om at Garderbladet udgives i papirudgave, og at der udvikles en 

elektronisk/dynamisk udgave af Garderbladet blev vedtaget, og at adgang til den elektroniske udgave er for 

medlemmer af Garderforeningerne, altså via adgangskode. 

Herefter gik repræsentantskabet over til det af GF for Nordjylland fremsendte forslag. Oprindeligt var fremsendt 2 
forslag, men forslag nummer 1 bortfaldt med vedtagelsen af Præsidiets forslag 2. 
Herefter stod forslag 2 til afstemning gående ud på indhentelse af tilbud på udgivelse af Garderbladet 
som minimum hvert 3. år. Det vil dog fortsat være op til Præsidiet at vælge det for DG mest fordelagtige tilbud. 
  
Søren Thomassen fra GF for Nordjylland motiverede forslaget med, at økonomien, som oplyst på 

repræsentantskabsmødet i Silkeborg, er under stadigt pres. Foreningen mener, at papirudgaven skal fortsætte 

mange år endnu, hvis ikke vi skal miste medlemmer. Præsidiet har ansvar for valg af udgivelse af Garderbladet, 

men de kritiske revisorer bør tages med i beslutningen. 

Robert Petersen, GF for Horsens og Omegn. Foreningerne i Region II havde diskuteret genforhandling hvert år, 
men de mener, at Præsidiet kæmper for bedste løsning, og derfor ikke skal pålægges yderligere regler. 
 
Lars Frost, Faaborg Egnens Gamle Gardere, takkede Præsidiet for dets bestræbelser omkring Garderbladet og 
ønskede ingen ændringer. 
 
Niels Thygesen, GF for Nordjylland, mente, at store besparelser kunne have været opnået siden 2004. 
 
GF for Nordjyllands forslag 2 blev herefter sat til afstemning. Resultatet af afstemningen blev: 

 281 stemmer for forslaget  

 159 stemmer imod forslaget. 
 
Der skal således som minimum hvert 3. år indhentes tilbud på udgivelse af Garderbladet, hvorefter Præsidiet er 
bemyndiget til at træffe beslutning om valg af trykkeri. 
 
Præsidenten meddelte, at Præsidiet følger Repræsentantskabets afgørelse. Han var dog ked af, at nogen mener, 
at Præsidiet ikke lytter til medlemmerne. Præsidiet har altid næret den dybeste respekt for medlemmernes 
synspunkter. Han takkede til slut for en god og sober afstemning. 
 
 
Pkt. 5 Forelæggelse af regnskab og budget. Fastsættelse af medlemsafgift til DG. 
Præsidenten beklagede, at revisor Michael Wienberg fra Deloitte ikke kunne være til stede, men såfremt han ikke 
umiddelbart kunne besvare spørgsmål til regnskabet, ville besvarelse blive fremsendt efterfølgende til alle 
foreninger. 
 
De samlede indtægter var steget med kr. 93.000 i forhold til 2012, men lå kr. 76.000 lavere end budgetteret for 
2013. 



På udgiftssiden blev Garderbladets faldende omkostninger nævnt både i forhold til 2012 og budget for 2013. Der 
indhentes tilbud på trykning og distribution oftere end hvert 3. år. Tipsmidlerne har været faldende og denne 
tendens må forudses at fortsætte. Annonceindtægterne er ligeledes faldende og i denne forbindelse opfordres 
alle Garderforeninger til at gøre en aktiv indsats for at skaffe annoncer, især til bagsiden. Alle henvendelser om 
annoncer skal rettes til sekretariatet. 
 
Udgifterne til skydning og bowling har holdt sig pænt inden for budgettet. 
 
Udgifterne til administration er steget i forhold til 2012 på lønomkostningssiden. Dette skyldes løn, feriepenge og 
offentlige afgifter til ny og gammel forretningsfører i en overgangsperiode. Derimod blev der kun anvendt kr. 
30.000 ud af budgettet på kr. 100.000 til IT og Internet. Endelig var udgiften til repræsentantskabsmødet i 
Silkeborg lavere end i 2012 og i forhold til budgettet, da der kun var udgifter til selve mødet. 
 
Af årets overskud foreslog Præsidiet 10 % af renteindtægterne henlagt til reservefonden, samt henlæggelser til 
gaver til kongehuset, IT samt gardernålsfonden, som er nødlidende. Resten af overskuddet overføres til 
driftskontoen. 
 
På grund af nedbrud på server, er der indhentet forslag til og tilbud på en alternativ løsning i form af en central 
server, der kan betjenes via nettet, og hvor udbyderen har det fulde ansvar for systemets tilgængelighed og 
opdatering. Der er tale om et system, der udbydes af De Danske Garderforeningers hidtidige samarbejdspartner 
på IT området. 
 
Balancetallene viser, at anlægsaktiver og de likvide beholdninger svarer til hinanden. Alt i alt er økonomien sund. 
DG har en købsforpligtelse på regimentsbælter hos Jydsk Emblemfabrik, men da der fra regimentets side er gjort 
en indsats for omsætning af disse bælter, ser Præsidiet lyst på at komme ud af denne forpligtelse. 
 
Jørn Knudsen fra GF i København spurgte hvorvidt der stadig er brug for at samle penge ind til ”Gaven til de 
udsendte”, når nu der ikke længere er udsendte enheder? Derudover mente han, at hensættelsen af overskuddet 
regnskabsteknisk burde bogføres anderledes. 
 
Præsidenten kunne anbefale, at der fortsat indsamles til de udsendte selvom der p.t. ikke er enheder ude. Man 
ved aldrig, hvornår næste udsendelse beordres. Med hensyn til bogføringen tages dette spørgsmål op med 
Michael Wienberg af sekretariatet. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
Efterfølgende orienterede Præsidenten om medlemsafgiften for 2015 samt budgettet for 2014 og 2015. 
 
På dette tidspunkt blev repræsentantskabsmødet suspenderet for at give plads for CH/LG oberst, kammerherre 
Klavs Lawes, der gav en fyldig orientering om Den Kongelig Livgarde med en status på kaserneplaner, personel, 
disponering af de 3 bataljoner, musikkorps, Tattoo i Norge og i København, fejring af hærens 400 års jubilæum 
mm. Obersten opfordrede også til fastholdelse af garderne, når de blev hjemsendt og til DG’s støtte til Livgarden i 
den offentlige debat. 
 
 
Pkt. 6 Præmieuddeling 
Landsformand for bowling Henrik Agerlin kommenterede landsturneringen med, at den er nogenlunde på niveau 
med tidligere år altså ca. 20 hold. Der må gerne komme flere til. Årets turnering viste meget jævnbyrdige 
resultater i såvel A- som B-rækken. Spillerne i disse 2 rækker mødes til en regionsturneringsdag.  C-rækken er for 
foreninger, der ikke deltager i regionsturneringsdagen. Disse foreninger spiller på egne, lokale baner og indsender 
resultaterne til Henrik Agerlin.  
Formand for præsidiets skydeudvalg, Jan Stoltenborg, takkede de lokale skydeformænd for et godt arbejde. Der 
er flest deltagere på landsskydning på 15 m i forhold til deltagerantallet på 200 m. Vingstedskydningen afvikles 
fortsat med gratis ammunition stillet til rådighed for deltagerne. Der kan skydes 2 skydninger, så alle opfordres til 
at komme til Vingsted. Resultater fra skydningerne offentliggøres på DG’s hjemmeside. 



Pkt. 7 Valg af Præsident. 
På forslag fra Præsidiet var kammerherre, oberst Flemming Rytter indstillet til at overtage præsidentposten. Der 
var ingen modkandidater, hvorfor Flemming Rytter blev valgt af Repræsentantskabet med stående akklamation.  
Den nye Præsident takkede for valget og gav en kort introduktion af sig selv. Han vil blandt andet arbejde for 
tilgang af de unge i foreningerne, og derudover har veteranpolitikken hans store interesse. 
 
Pkt. 8 Meddelelse om valg til Regionsråd. 
Jens Saabye Nielsen var blevet valgt til regionsrådsformand og dermed til vicepræsident for region II under 
formandsmødet i regionen i marts måned. 
 
Pkt. 9 Valg af 1. vicepræsident 
Efter indstilling fra Præsidiet blev regionsrådsformand og vicepræsident for region V, Jens Crone, valgt til 1. 
vicepræsident. 
 
Pkt. 10 Valg af godkendt revisor. 
Michael Wienberg fra Deloitte blev genvalgt. 
 
Pkt. 11 Valg af kritiske revisorer og suppleant. 
Claus M. Jæger-Hansen, Møns GF, var på valg som kritisk revisor og blev genvalgt. Ligeledes blev Christian 
Ahlefeldt-Laurvig, Garderforeningen i København, genvalgt som suppleant. 
 
Pkt. 12 Fastsættelse af mødested om to år. 
GF for Skanderborg og Omegn havde stillet sig til rådighed for afholdelse af repræsentantskabsmødet i 2016. 
Samme år har foreningen 100 års jubilæum, og foreningen mente sig af den grund ikke i stand til at holde et 
udvidet repræsentantskabsmøde med kammeratskabsaften og aftenfest. Foreningen tilbød at afholde 
repræsentantskabsmøde med morgenandagt og march samt evt. en dametur. 
 
Skanderborg blev godkendt som værtsby i 2016. 
 
Pkt. 13 Eventuelt 
Præsidenten var personligt utrolig ked af udviklingen omkring Garderudstilling Vest, der havde fået en helt forkert 
drejning. Han var glad for, at GF for Viborg og Omegn indtil videre havde taget over. Økonomien i udstillingen 
tages op i Præsidiet. 
 
Den afgående præsident takkede for store oplevelser i de 6 år han havde haft med Garderforeningerne. 
 
Jens Crone takkede for valget til 1. vicepræsident. Han takkede ligeledes Jan Brun Andersen for hans indsats. Da 
han blev valgt den 29. juni 2008 var der ikke tvivl om, at han var den rette mand gennem sine kontakter til 
Livgarden, veteranhjemmene, formand for SSOP og sin kamp for veteranpolitikken. De målsætninger, der blev 
lagt, er nået. 
De Danske Garderforeninger sagde tak ved at overrække en gave til Jan Brun Andersen.  
 
Ligeledes overrakte Ulrik Baunsgård en gave til den afgående Præsident på vegne af foreningerne i Region III. 
  
 
 
 
 
 
Carsten Rasmussen  Jan Stoltenborg 
Referent   Dirigent 


