DE DANSKE GARDERFORENINGER

Repræsentantskabsmøde lørdag den 9. juni 2018 i Randers
Referat
Mødet indledtes med, at værtsforeningens fane blev ført ind, hvorefter præsidenten,
Flemming Rytter, bød velkommen.
Ved navneopråb kunne det konstateres, at 60 danske foreninger var repræsenteret, hvilket
var samme antal som i fjor. Der var ingen DGU-foreninger repræsenteret, i 2017 var der 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 13 punkter. Dirigenten udpegede Claus Jæger (Møn) og Jon Nielsen (Høje
Taastrup) til stemmetællere, hvis dette skulle blive nødvendigt. Ingen bemærkninger hertil.
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 udsendt og i øvrigt er tilgængelig på DG hjemmeside.
Præsidenten udtrykte stor tak til Garderforeningen for Randers By og Omegn for det store
arbejde med hele arrangementet, og overrakte den velfortjente faneplade til foreningens
formand.
Jan Stoltenborg blev budt velkommen som ny forretningsfører, og nye foreningsformænd
blev ønsket til lykke med valget.
Året har været præget af stabilisering, men vi savner stadig flere medlemmer.
Flere af de nedsatte arbejdsgrupper er nu nedlagt, da deres mission er opfyldt.
Arbejdsgruppe Årgang arbejder på højtryk, og i Arbejdsgruppe IT må man konstatere, der
ikke er råd til de ønskede projekter, Peter Horsten (København) er fremkommet med idéer
til simplere løsninger. De vil blive behandlet i arbejdsgruppen.
DG Plus, der er en mulighed for at bevare kontakten til udmeldte, har nu eksisteret i ca. et
år. Den opererer inden for reglerne i EU’s Persondataforordning. Der har været nedsat en
særlig arbejdsgruppe for at implementere denne forordning i vor organisation. Materiale og
vejledning er udsendt til foreningerne medio maj.

I anledning af Kronprinsens fødselsdag er der overrakt ham et gavebrev til anskaffelse af
en stol i moderne dansk design. Etableringen af en faneborg i anledning fødselsdagen
virkede noget kaotisk, men der var flere gange tidligere meldt ud, at der ikke skulle være
en sådan, og først 10 dage inden blev det meddelt, at den skulle opstilles.
Gardermarch forsætter sin succes, og det overvejes, om der på andre felter kan etableres
et samarbejde med Gardernetværk.
Garderbladet har måttet skifte distributør til Post Nord, hvilket medfører en kraftig
forøgelse af forsendelsesomkostningerne. Præsidiet har derfor af økonomiske grunde
måttet beslutte, at udelade et nummer af bladet ved årets slutning. Der udgives et
november/december nummer primo november, og næste blad derefter vil være bladet for
januar 2019.
Medieudvalget arbejder på at etablere et ambassadørkorps blandt officerer og
befalingsmænd, og særligt blandt de der arbejder med de værnepligtige.
Hverveudvalget hverver tidligt i værnepligtsperioden, op mod 80 % melder sig ind.
Henrik Gattrup (Den Fyenske), der har været den drivende kraft i Håndbogsudvalget, har
lovet at fortsætte, selv om han er trådt tilbage som vicepræsident.
Samarbejdet med Livgarden fungerer upåklageligt. Der blev i den anledning rettet en tak til
CH/LG OB Mads Rahbek. Der holdes jævnligt møde, normalt en gang om måneden,
mellem CH/LG og præsidenten.
Alvorlig sygdom i præsidentens nærmeste familie medfører, at det er nødvendigt at tage
orlov fra hvervet som præsident. 1. vicepræsident, hvor Jens Crone (vicepræsident i Reg.
V) senere på dagsordenen bringes i forslag til valg, vil være fungerende præsident og
overtage hovedparten af præsidentens opgaver. Der vil, hvis præsidentens orlov trækker
ud, blive arbejdet på at finde en kandidat til valg som præsident ved
repræsentantskabsmødet i Slagelse i maj 2019.
Til slut blev det nævnt, at vi ikke nåede målet med 11.000 medlemmer ved årsskiftet. Vi
skal alle lægge os i selen for at nå målet ved næste årsskifte.
Kommentarer til Præsidentens beretning.
Peter Horsten (København) fandt medlemsafgiften til præsidiet var for høj. Der var for
store udgifter til repræsentantskabsmøder og til lønninger, og i forbindelse med
sidstnævnte ville han gerne vide, hvilke opgaver den kommunikationsansvarlige
(KOMANS) havde?
Andreas Dalsgaard (KOMANS) svarede, at det var alt vedrørende kommunikation,
Garderbladet (nu også den grafiske opsætning), hjemmeside, sociale medier,
medieudvalget og desuden en hel del praktiske opgaver.
Just Andersen (Randers) fremhævede at ting, der vedrører kommunikation, er vigtige, og
bliver der sparet for meget på dem, dør vi.
Lars Rahr (Hjørring) takkede KOMANS for Garderbladet, der er flot og indholdsrigt.

Præsidenten tilføjede, at man hos KOMANS finder stor idérigdom, der er svær at finde hos
de ældre.
Der blev takket for det udsendte materiale vedrørende persondataforordningen.
Der blev spurgt, om man ikke kunne trække kontingent i forbindelse med de
værnepligtiges lønudbetaling?
Jan Stoltenborg (forretningsfører) svarede, at dette ikke er muligt, men at alle idéer til
fastholdelse af medlemmer er velkomne.
Hans Peitersen (Holbæk) bemærkede at strategien fra præsidiet er rigtig, men at de
enkelte foreninger skal være langt bedre i kommunikationen med deres medlemmer.
Keld Nørremark (Lemvig) foreslog, at Garderbladet burde sendes som mail.
Præsidenten svarede, at det ville mange ældre medlemmer ikke være tilfredse med.
Uffe Lund Sørensen (Djursland) påpegede at årgangsforeningerne var et vigtigt
omdrejningspunkt i bestræbelserne på at få nye medlemmer.
Kai Hansen (Vejle) oplyste, at det måske ville være billigere at sende bladet fra Sverige.
Forslaget blev noteret.
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.
De kritiske revisorer, ved Claus Jæger (Møn), henviste til deres skriftlige bemærkninger til
årsrapporten. Der var modtaget tilfredsstillede svar på deres spørgsmål, så de har ingen
betænkeligheder for godkendelse af regnskabet.
Peter Horsten (København) spurgte om, hvad det er for regler, som revisor henviste til ved
sidste års repræsentantskabsmøde, der retfærdiggør den store udgift til leje og drift af
sekretariatets kopimaskine.
Revisor svarede, at der naturligvis ikke er noget lovkrav om en kopimaskine, men driver
man en forening af vores størrelse og struktur, må der, hvis det skal gøres professionelt,
stilles visse krav til kvalitet, driftssikkerhed og kapacitet for en kopimaskine.

Forretningsføreren kunne oplyse, at leasingaftalen for kopimaskinen blev fornyet i 2016,
og at den månedlige leje er på kr. 2.000. Aftalen er uopsigelig og udløber i 2021, og til den
tid vil man tage stilling til, hvad der skal ske fremover.
Der fremkom fra salen et synspunkt om, at sådanne driftsspørgsmål måtte klares af
præsidiet og ikke burde behandles af repræsentantskabet.
Dirigenten oplyste, at alle spørgsmål vedrørende DG, der ønskes rejst, er det legitimt at
bringe op på repræsentantskabsmødet.
Regnskabet blev godkendt.
Forretningsføreren fremlagde herefter budgettet for 2019 til orientering. Han gjorde
opmærksom på at budgettet skal betragtes som et styringsværktøj for præsidiet. Man
bedes bemærke den nye post, grafisk opsætning af Garderbladet. Alle opfordredes til
være aktive for at skaffe flere annoncer i Garderbladet. Der var ingen bemærkninger.
Den beregnede medlemsafgift for 2019 blev ligeledes fremlagt. Afgiften bliver på kr. 96,50
pr. medlem pr. halvår. Foreningerne blev gjort opmærksom på, at skæringsdatoerne for
medlemsændringer er i forbindelse med årsskifte og halvårsskifte, og skal overholdes.
6. Præmieuddeling
Jan Stoltenborg (Formand for præsidiets skydeudvalg) foretog uddelingen af
skydepræmier. Han oplyste, at skyderesultaterne nu udelukkende kan læses på DG’s
hjemmeside, hvor i øvrigt alle oplysninger om skydning kan findes. Han opfordrede flere til
at deltage i skydning, ikke mindst i Vingsted den 22. september 2018, hvor ammunitionen
er gratis. Til slut en tak til skydelederne for det store arbejde de udfører i foreninger og
regioner.
Henrik Agerlin (Landsbowlingleder) foretog, efter en kort beretning hvor der blev efterlyst
lidt flere aktive bowlere i det sydjyske område, uddelingen af bowlingpræmier.
Her blev repræsentantskabsmødet midlertidigt afbrudt for at få en orientering fra
Livgarden.
Orientering fra Livgarden.
CH/LG OB Mads Rahbek gav på dette tidspunkt en orientering om Livgarden. Af særligt
interessante punkter kan det nævnes, at basisuddannelsen af de værnepligtige nu er
meget ændret. Den er blevet en integreret operativ- og ceremoniel uddannelse. Der
holdes jævnligt realistiske øvelser med politiets indsatsstyrke. En tak til DG Præsident og
KOMANS for deres indsats under forsvarsforligsforhandlingerne, hvor Livgardens
overlevelse i begyndelsen var truet. Efter forliget vil det faste personel ved regimentet blive
reduceret, men antallet af værnepligtige vil forøges til 1200 om året. Der oprettes ved
vagtkompagniet et 4. vagthold. Et af vagtholdene vil så på skift holdes i beredskab til at
løse bevogtningsopgaver i samarbejde med politiet.
DG er som organisation unik i Danmark. Der bør sættes mere ind på at hverve nye
medlemmer på omkring de 50 år. De unge vil kun være med, hvis de får noget til en pris,
som de gerne vil betale.

Der er ved at blive etableret en fond, der skal yde støtte til Livgarden både på langt og kort
sigt, på steder hvor offentlige midler ikke rækker. Den skal kunne modtage skattefrie og
testamentariske donationer.
Efter orienteringen fra Livgarden blev repræsentantskabsmødet genoptaget.
7. Valg af præsident
Efter indstilling fra præsidiet blev Flemming Rytter valgt for 2 år.
8. Orientering om valg til regionsråd
Som regionsrådsformænd er René Rasmussen (Nordfyn) nyvalgt for Reg. IV.
Som regionsskydeleder er Peter Christensen (Vendsyssel) nyvalgt for Reg. I.
9. Valg af 1. vicepræsident
Efter indstilling fra præsidiet blev vicepræsident for Region V Jens Crone valgt til posten
for 1 år. Som det fremgik af slutningen af præsidentens beretning, vil 1. vicepræsident i en
længere periode være fungerende præsident, hvorfor der ved førstkommende
præsidiemøde udpeges en stedfortræder for den fungerende præsident.
10. Valg af godkendt revisor
Michael Wienberg blev genvalgt.
11. Valg af kritisk revisor og suppleant
Claus Jæger (Møn) var på valg, og blev genvalgt for 2 år.
Jørn Knudsen (København) er efter eget ønske af habilitetsgrunde fratrådt funktionen som
kritisk revisor, da han er tiltrådt som stabsmedhjælper for præsidenten. I stedet nyvalgtes
Michael Frandsen (Høje Taastrup) for 1 år.
Peter Müller (Falster og Østlolland) blev nyvalgt som suppleant for 1 år.
11. Fastsættelse af mødested om 2 år.
Vestsjællands Garderforening fik først ordet for at minde om, at foreningen står for mødet i
2019. Mødet afholdes den 24. til 26. maj, og bliver et udvidet repræsentantskabsmøde.
Midtjydsk Garderforening har tilbudt at afholde repræsentantskabsmødet i 2020 i dagene
12. til 14. juni. Dette blev godkendt.
12. Eventuelt
Laurids Mink (Haderslev) foreslog en applaus til præsident og præsidium som tak for det
store arbejde.
Jens Crone takkede for tilliden for valget til 1. vicepræsident.

Herefter var dagsordenen udtømt, og dirigenten takkede for en god debat, og for at
forsamlingen var nem at styre. Præsidenten kunne herefter takke Keld Louie Pedersen for
veludført ledelse af mødet.
Præsidiets hæderstegn blev ved mødets afslutning tildelt formanden for Garderforeningen
for Hadsund og Omegn Niels Vestergaard, vicepræsident for Region V Jens Crone og
vicepræsident for Region III Ulrik Baunsgård.
Herefter blev værtsforeningens fane ført ud.
Den 14. juni 2018
Ole Andkjær Christensen
Referent

Keld Louie Pedersen
Dirigent.

