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Repræsentantskabsmøde	lørdag	den	20.	maj	2017	i	Bogense	

Referat	

Mødet indledtes med at værtsforeningens fane blev ført ind, og der blev udtalt et ”Gud 
bevare Dronningen”, hvorefter præsidenten, Flemming Rytter, bød velkommen. Der blev 
udtrykt glæde over, at flere foreninger, end tilfældet har været de seneste år, var mødt.   
 
Ved navneopråb kunne det konstateres, at 60 af de 67 danske foreninger var 
repræsenteret (51 i 2016). Der var 1 ud af 9 DGU-foreninger repræsenteret (0 i 2016). 
 
1. Valg af dirigent 
 
På forslag fra præsidiet blev Keld Louie Pedersen (Aarhus) valgt til dirigent. Han kunne 
konstatere, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. Han gennemgik derefter 
dagsordenens 12 punkter. 
 
2. Valg af referent 
 
Sekretær Ole Andkjær Christensen blev valgt til referent.  
 
3. Præsidentens beretning 
 
Præsidenten aflagde herefter sin mundtlige beretning, som er et supplement til præsidiets 
skriftlige beretning, der er fremsendt til alle foreninger, og endvidere kan ses på DG 
hjemmeside. 
 
Præsidenten bød særligt velkommen til CH/III/LG OL Lars Nygaard, der repræsenterede 
Livgarden, da CH/LG OB Mads Rahbek var tjenstligt forhindret i at deltage.  
 
Præsidenten udtrykte stor tak til Nordfyns Garderforening for det store arbejde med hele 
arrangementet, og overrakte den velfortjente faneplade til foreningens formand. 
 
Der blev udtrykt tak til en lang række for en stor indsats i det forgangne år.  
 
Forretningsfører Carsten Rasmussen, der desværre har opsagt sin stilling til fratrædelse 
med udgangen af oktober 2017 blev tildelt Præsidiets Hæderstegn. 
 
Samarbejdet med Livgarden fungerer upåklageligt. CH/LG OB Mads Rahbek, der nu har 
siddet på posten i lidt over et år, er flittig til at komme på besøg i garderforeningerne, både 
som gæst til jubilæer og som foredragsholder. 
 
Årgangsparaden den 7. maj, der var den tredje efter ændringen til kun én årlig parade, 
havde 16 – 1700 deltagere, et tal vi kan være stolte af.    



 
 
 
Gardermarch er blevet gennemført for anden gang, der kunne ved den lejlighed 
overrækkes 25.000 kr. til Livgardens veteranarbejde. Næste Gardermarch vil være den 1. 
oktober 2017.  
 
Arbejdsgruppe/Årgang er kommet i gang, og var aktiv under årgangsparaden. 
Årgangsdysten vil køre til den 1. august, og til efteråret vil der blive afholdt 
årgangsformandsmøder i Fredericia og København. 
 
Gardersalen i Café Palermo på Kultorvet er et nyt fantastisk initiativ undfanget af tidligere 
landstalsmand Casper Desvil Bech (omtalt i Garderbladet april 2017 side 8-9). Det er 
meget småt med fritidsfaciliteter på LGK, så det er yderst velkomment med denne 
mulighed. Perspektivet er også, at gamle og nuværende gardere kan mødes under 
hyggelige former. DG har støttet etableringen økonomisk. 
 
På repræsentantskabsmødet i fjor blev en ny IT-strategi vedtaget. Arbejdsgruppen er gået 
videre med projektet, men har måttet erkende, at det ikke er muligt for den at få 
økonomisk realistiske tilbud fra IT-leverandører. Man efterlyser derfor igen ekspertise i 
medlemsskaren for at få hjælp til at forhandle et fornuftigt projekt igennem, som vi kan 
tage stilling til på næste års repræsentantskabsmøde. 
     
Der har i bl.a. Garderbladet kørt en kampagne med fokus på ”Ny DG profil” (sammenhold, 
holdning, ansvar). Det blev udtænkt i medieudvalget, og har været til stor inspiration. 
 
”DG Ekstra” er et nyt tiltag, som blev detaljeret gennemgået på formandsmøderne. DGs 
advokat har også sagt god for ordningen, og den vil blive iværksat første gang for hold 
AUG-17. 
 
Udviklingen af Garderbladet med nyt design og ændret struktur fortsætter. På det digitale 
blad sigter man mod et dynamisk Garderblad med uddybende materiale og videoer. 
 
Hjemmesiden er blevet moderniseret, det er et mål at øge trafikken på hjemmesiden for 
herved at gøre den interessant for annoncører. 
 
DG er også på de sociale medier Facebook og Instagram. 
 
Veteransagen er neutraliseret, men ikke ”skrottet”, og præsidiet vil løbende overveje, 
hvorvidt sagen er moden til genoptagelse.      
 
Foreningerne opfordredes endnu en gang til at holde regionale-, i særlige tilfælde måske 
endda landsdækkende arrangementer, men i det mindste at invitere naboforeningers 
medlemmer til arrangementer. 
 
Til slut blev det nævnt, at præsidiet ser positivt på, at medlemstilbagegangen er standset, 
men det skal ikke være en sovepude, næste mål er et medlemstal på over 11.000 ved det 
kommende årsskifte. Vi skal have et moderne medlemsadministrationssystem og ikke 70 
forskellige elektroniske eller manuelle systemer. Det blev slået fast, at DG står 100 % bag 
LG, og hvis behov opstår under de kommende forsvarsforligsforhandlinger, vil vi ikke 
holde os tilbage med støtte.     
 



Kommentarer til Præsidentens beretning. 
 
Jørn Knudsen (København): Udtrykte stor tilfredshed med Gardersalen, ca. 200 gamle 
gardere havde været der i forbindelse med seneste årgangsparade. 
 
Peter Horsten (København): Fandt medlemsafgiften til præsidiet gennem mange år er 
vokset vildt, og ønskede den sat ned.  
Han fandt IT-projektet urealistisk, da det vil bl.a. kræve et årligt kursus til en fra hver 
forening, man kan nøjes med meget mindre ved brug af Nets, Office og Access. 
 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at den nuværende medlemsafgift, i henhold til 
Fællesvedtægterne, er en pristalsregulering på grundlag af afgiften i 2012. 
 
Præsidenten svarede, at medlemsafgiften vil blive drøftet på det kommende 
præsidiemøde, men at præsidiet bør have mulighed for at kunne yde tilskud til forskellige 
arrangementer.  
 
Ole Andersen (Bjerringbro): Ankede over, at der skal betales kr. 75 for takkeannoncer i 
Garderbladet. Han mente, at dette beløb burde bortfalde. 
 
Præsidenten svarede, at spørgsmålet om annoncebetaling vil blive taget op af præsidiet. 
 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 
4. Indkomne forslag  
 
Ingen. 
    
5. Forelæggelse af regnskab og budget, samt fastsættelse af medlemskontingent 
 
Michael Wienberg, foreningens revisor, fremlagde regnskabet, der på forhånd var tilsendt 
alle foreninger. Han gennemgik kort hovedtallene, og oplyste, at revisionspåtegningen var 
uden forbehold. 
  
Kommentarer til Regnskabet. 
 
Peter Horsten (København) spurgte om, hvorfor budgettet ikke var revideret, hvorfor 
fondene skal betale administrationshonorar, hvorfor udgifterne til 
repræsentantskabsmødet var steget? Han undrede sig endvidere over, hvorfor der i 
regnskabsåret 2016 er afholdt en udgift til leje og drift af en kopimaskine på over 30.000 
kr., når en god laserprinter kan fås for 4-5.000 kr.    
 
Revisor svarede, at det er helt normalt, at man ikke reviderer budgettal, at fondene ikke 
betaler honorar til revisor, men i stedet betaler administrationshonorar til DG, der betaler 
for revisionen, og at særlige krav retfærdiggør udgiften til kopimaskinen. 
 
Præsidenten kunne oplyse, at i forbindelse med repræsentantskabsmødet betaler DG for 
bespisning af musikkorpset på kammeratskabsaftenen, og at præsidiet yder en vis 
underskudssikring til den arrangerende forening. 
 
Niels Thygesen (Nordjylland) efterlyste nye tilbud på trykning af Garderbladet.  
 



Præsidenten svarede, at trykningen ville blive bragt i udbud inden året er gået. 
 
De kritiske revisorer, ved Flemming Martinussen (Sdr. Birk), kommenterede herefter 
regnskabet. Der blev henvist til deres skriftlige bemærkninger til årsrapporten, det 
noteredes desuden med tilfredshed, at der var købt værdipapirer, så bankindeståendet var 
reduceret. Der var intet at udsætte.   
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Carsten Rasmussen (Forretningsfører) fremlagde herefter budgettet for 2018 til 
orientering. Han gjorde opmærksom på usikkerheden vedrørende trykkeudgiften for 
Garderbladet på grund af den forestående udbudsrunde. Der var ingen bemærkninger. 
 
Den beregnede medlemsafgift for 2018 blev ligeledes fremlagt. Afgiften bliver på kr. 192 
pr. medlem. 
 
Her blev repræsentantskabsmødet afbrudt. 
 
Orientering fra Livgarden. 
 
CH/III/LG OL Lars Nygaard gav på dette tidspunkt en orientering om Livgarden. Han 
indledte med at takke for, at DG var mødt med faner ved hans tiltrædelse. Af særligt 
interessante punkter kan det nævnes, at uddannelsen af de værnepligtige er meget 
ændret. Det er en terrortid, vi lever i, der er kommet mere fokus på det operative men ikke 
på bekostning af det ceremonielle. Det er en udfordring at kunne blive soldat og kunne 
anvende skarp ammunition på kun 4 måneder, men arbejdsdagene er også på 12 timer. 
Det er nu ikke opdelt i grøn og blå uddannelse men en blågrøn uddannelse. De skal være 
soldater i bred forstand og kunne klare særlige bevogtningsopgaver. De har rigtig travlt i 
Vagtkompagniet, et 4. vagthold overvejes, og tanker om nye geværer er heller ikke fjerne. 
  
Efter orienteringen fra Livgarden blev repræsentantskabsmødet genoptaget. 
  
6. Præmieuddeling 
 
Jan Stoltenborg (Formand for præsidiets skydeudvalg) indledte med at takke for gaven fra 
LG og DG til de udsendte til jul, som han selv var blandt. Det er en hilsen hjemmefra, der 
bliver meget vel modtaget af de udsendte. Herefter foretog han uddelingen af 
skydepræmier. Han oplyste, at skyderesultaterne vil blive lagt ud på DG hjemmeside, hvor 
i øvrigt alle oplysninger om skydning kan findes. De modtagne pokaler skal tilbageleveres 
på forårets formandsmøder, så de kan blive klargjort med ny gravering til næste års 
uddeling. Han opfordrede flere til at deltage i skydning, ikke mindst i Vingsted den 23. 
september 2017, hvor ammunitionen er gratis. 
 
Henrik Agerlin (Landsbowlingleder) foretog, efter en kort beretning, uddelingen af 
bowlingpræmier. Han kunne tillige give funktionstegn til Kjeld Sørensen (Himmerland) og 
Svend Clausen-Beck (Høje Taastrup), der er tiltrådt som regionsbowlingledere i 
henholdsvis Reg. I og Reg. V. 
 
7. Orientering om valg til regionsråd 
 
Som regionsrådsformænd er følgende genvalgt: Niels Godiksen i Reg. I, Ulrik Baunsgaard 
i Reg. III og Jens Crone i Reg. V. 



 
8. Valg af 1. Vicepræsident 
 
Efter indstilling fra præsidiet blev vicepræsident Niels Godiksen (Reg. I) valgt til posten for 
1 år. 
 
9. Valg af godkendt revisor 
 
Michael Wienberg blev genvalgt. 
 
10. Valg af kritisk revisor og suppleant  
 
Flemming Matinussen (Sdr. Birk) var på valg, men ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes 
Jørn Knudsen (København) som kritisk revisor for en 2-årig periode. 
Chr. Ahlefeldt-Laurvig (København) var på valg som suppleant for de kritiske revisorer for 
en 1-årig periode og blev genvalgt. 
 
11. Fastsættelse af mødested om 2 år. 
 
Vestsjællands Garderforening har tilbudt at afholde repræsentantskabsmødet i 2019, der 
stiles efter datoen den 25. maj, hvilket er 2 dage efter foreningens 110 års jubilæumsdag. 
Dette blev godkendt. 
 
12. Eventuelt 
 
Anders Bach Andersen (Randers): Introducerede repræsentantskabsmødet i Randers den 
8. - 10. juni 2018. Dette møde bliver også et udvidet repræsentantskabsmøde. 
 
Svend G. Nielsen (Odder): Efterlyste årsberetningen i digitalt format og efterlyste også et 
repræsentantskabsmøde som det i Silkeborg i 2013, der kun bestod af selve 
repræsentantskabsmødet.  
 
Lars Rønne (Ndr. Birk): Oplyste, at han havde skrevet et indlæg på hjemmesidens 
debatforum, og anbefalede, at man læste det. 
 
Præsidenten omtalte projektet ”Aktivering af Brand Ambassadører”. Det er en idé om at 
give officerer og befalingsmænd information om DG og Gardernetværk, så de kan 
optræde som ambassadører for organisationerne. 
 
Til slut sagde Præsidenten til hr. Peter Horsten, at hvis han kunne lave et brugbart system 
til medlemsregistrering så simpelt, som han, i sit indlæg tidligere, havde beskrevet det, 
hørte man gerne fra ham.  
 
Herefter var dagsordenen udtømt, og dirigenten takkede for en god og livlig debat, hvorpå 
Præsidenten kunne takke Keld Louie Pedersen for veludført ledelse af mødet. 
 
Herefter kunne værtsforeningens fane føres ud.  
   
Den 31. maj 2017 
 
Ole Andkjær Christensen  Keld Louie Pedersen 
Referent    Dirigent. 


