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 Dagsorden Referat 
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Godkendelse af og under-
skrift af referat fra sidste  
præsidiemøde 
 

 
Referatet fra præsidiemødet den 1. november 2014 blev underskrevet. 
UB foreslog, at fremtidige referater udføres som beslutningsreferater 
og at UB kommer med oplæg hertil inden næste præsidiemøde. 
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Præsidentens redegørelse 

 
FR bød velkommen til præsidiets medlemmer, samt til revisor MW 
samt DG nye kommunikationsansvarlige  ADA. 
Herudover havde FR bedt ADI om at komme til stede for at orientere 
om et nyt betalingssystem. 
 
FR oplyste Præsidiet om, at HG, CRA og han selv ville holde det første 
møde i det nye og reducerede Håndbogsudvalg umiddelbart efter  
dette præsidiemøde. 
 
FR erindrede om den beslutning, der blev taget i Præsidiet på mødet 
den 1/11 2014 om deponering af indmeldelser på Sekretariatet indtil 
hen mod slutningen af værnepligtstiden. Ordningen er ikke en egentlig 
løsning, men midlertidig, indtil Præsidiet vedtager en bedre egnet 
 
FR havde deltaget i et hverveudvalgsmøde og drøftede en løsning med 
ADI vedr. fastholdelse af nytegnede medlemmer (”E-pay-systemet”). 
ADI blev derfor bedt om at indlede dagens præsidiemøde. 
 
ADI konstaterede indledningsvis at de gamle medlemmer i foreninger-
ne er trofaste, mens de unge er sværere at fastholde. 
Det nye system går under navnet ”E-pay-systemet” og er tilknyttet 
NETS, ikke at forveksle med Betalingsservice (der også drives af 
NETS). 
 
Der arbejdes i et system, der hedder Magento, og som har mulighed 
for at opsamle alle oplysninger om det enkelte medlem. Oplysningerne 
kan indtastes af personen selv og eller af andre. Oprettelse sker via 
medlemmets betalingskortnummer. 
Der er et gebyr på betalingerne, der kan lægges oven i selve betalin-
gen. 
 
ADI blev bedt om at undersøge, om eksisterende ordninger kan over-
føres til ”E-pay-systemet”. 
 
Præsidiet bad ADI om at arbejde videre med oplægget og senere give 
en ny orientering til Præsidiet. Emnet var herefter færdigdebatteret og 
ADI forlod mødet. 
 
FR nævnte de aktiviteter, han havde været involveret i siden præsi-
diemødet den 1. november 2014. 
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FR havde været skuffet over at opleve, at en hel årgang af 25 års jubi-
larer ikke havde formået at stille til årgangsparaden den 2. november. 
Den nye hjemmeside med udbygget Årgangs-modul skulle gerne mod-
virke lignende tilfælde. 
 
Den 3. november deltog FR i kammeratskabsaften hos Frederiksborg 
Amts Garderforening. Der er stadig et ønske om en udvidelse af Gar-
derstuen, der i øvrigt fremstår meget flot. Ansøgning om flere rum 
skal gå gennem etablissementstjenesten FBE. 
 
4. november blev det første arbejdsgruppemøde omkring Gardermarch 
afholdt på Livgardens kaserne og 6. januar blev næste møde holdt 
samme sted, hvor FR blev valgt til formand for arbejdsgruppen. 
 
6. november holdt FR møde  med Peter Horsten og efterfølgende med 
udvalget omkring Fødselsdagskortet. 
 
12. november var der Dronningeparade på Livgardens kaserne med 
overrækkelse af Dronningens ur. Til paraden den 11. marts 2015 vil 
JC substituere FR på grund af FR benskade. 
 
I kraft af at HMD er vor protektor, havde FR sendt et brev til HMD om 
sager af mere langsigtet betydning for DG. Dette vil fortsat ske for 
sager, der har en vis betydning eller har udsigt til at kunne påkalde 
presseomtale. Mindre sager refereres for HMD ved Dronningeparader-
ne. 
 
13. november deltog FR sammen med sin hustru i indvielsen af Stæ-
rekassen. Også  JC og CRA med hustruer var til stede. 
 
3. december deltog FR i Veteranforums møde på Ringsted kaserne, 
afsluttende med juleandagt i Sct. Bendts kirke med deltagelse af LG 
Tambourkorps. 
 
4. december deltog FR i Himmerlands Garderforenings 100 års jubilæ-
um. Formanden Kjeld Sørensen havde lovet at tilsende FR et oplæg til 
systematiseret golf-aktivitet i DG. Var endnu ikke modtaget af FR. 
 
11. til 16. december gennemførte JC, CRA og FR samtaler med udvalg-
te ansøgere til stillingen som DG kommunikationsansvarlige. Disse 
samtaler endte med valget af ADA. 
 
16. december holdt FR møde med forfatteren til ”Garderens Dagbog”, 
Christian R. Jørgensen. Mødet gav indtryk af, at vi vil kunne drage 
nytte af ham i flere sammenhænge. 
 
19. december deltog FR med hustru samt flere medlemmer af Præsidi-
et og Sekretariatet i LG julegudstjeneste i Garnisons Kirke. 
 
30. december flyttede FR og fru Kirstine til Trondhjemsgade 2 på 
Østerbro og den 14. januar kom FR til skade med sin lårmuskel (over-
revet). 
 
På grund af skaden måtte FR aflyse sin deltagelse i Garderforeningen 
for Haslev og Omegns  generalforsamling. JC substituerede FR. 
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4. februar gennemførte Henrik Agerlin en briefing om bowling-
aktiviteterne i DG-regi for FR på FR bopæl. 
 
5. februar havde FR og CRA møde med Nordea. Mødet bekræftede, at 
det går støt tilbage med serviceniveauet i banksektoren. Vi må selv 
finde en løsning sammen med ADI. 
 
FR og CRA har også haft praktiske gøremål i forbindelse med gaven til 
HMD  til dennes 75 års fødselsdag. 
 
16. februar deltog FR i Garderforeningen for Kalundborg og Omegns 
generalforsamling, hvor FR gav et indlæg om sine oplevelser hos og 
med LG. 
 
17. februar deltog HG som substitut for FR i DSL-møde i Fredericia og 
FR og ADA deltog i et møde med CH/LG om planer for et Temanummer 
af Garderbladet, omhandlende LG tilknytning til det Nordsjællandske 
område. 
 
18. februar deltog FR i Hverveudvalgets møde på LGKAS. 
 
FR har besluttet at deltage i DGU generalforsamling i Chicago/USA 6. – 
7. juni 2015. Det betyder, at FR ikke kan deltage i Gardens Dag i Hø-
velte den 6. juni 2015. 
 
FR orienterede om, at han havde modtaget invitation fra den norske 
søsterorganisation til næste nordiske Præsidentmøde i Oslo 12. – 14. 
juni 2015. FR agter at deltage, også fordi FR endnu ikke har mødt sin 
norske og svenske kollega. 
 
Der er tradition for, at CH/LG tildeles såvel DG Hæderstegn som DG 
Præsidiets Hæderstegn. Under hensyntagen til, at oberst Klavs Lawes 
pensioneres om ca. 14 måneder, besluttede Præsidiet at tildele Ober-
sten DG Hæderstegn straks (i f.m. Årgangsparaden)  og Præsidiets 
Hæderstegn (eksempelvis senere i maj til Repræsentantskabsmødet) 
eller senere på året.  
 
Til Præsidentens redegørelse var der følgende kommentarer: 
 
HG: Fra mødet i DSL kunne oplyses, at Ole Bennekou ønsker at stoppe 
som Landsrådssekretær nu (2015). Også Præsidenten, Jan Brun An-
dersen. vil stoppe (i 2016) 
DSL og andre arbejder  med planer for en medalje for de udsendte. 
Der vil skulle ansøges om tildeling. 
 
UB: Henviste til at DG ofte havde stået uden for bidrag til fællesgaver 
fra DSL.(i f.m. drøftelse af DG gave til HMD). 
 
FR: Vi har vor egen gave, men Præsidiet vedtog, at DG også deltager i 
soldaterforeningers gave med et beløb på kr. 5.000,00 til en bænk i 
Fredensborg slotshave ønsket af HMD.  Hvis dette ikke kan nås, gives 
HMD et antal træer, som HMD også ønsker sig. 
 
Der nedsættes en deputation fra Præsidiet til aflevering af gaven fra 
DG den 14. april på Amalienborg. 
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Meddelelser fra sekretaria-
tet 
!

 
Der er udsendt opkrævning af 1. halvårs medlemsafgift. Disse havde 
forfaldsdag den 31. januar. Dette skyldes, at opkrævningerne blev 
udsendt lidt senere end planlagt. Havde de været klar til tiden, skulle 
forfaldsdagen have været den 20. januar, jfr. DG Håndbogen. 
Sidste år var så godt som alle betalinger indgået inden forfaldsdagen, 
men i år er der en del restanter. 
 
I forbindelse med julen blev der uddelt julegaver til udsendte gardere 
og til de gardere, der var på vagt juleaften.  
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Generel orientering om 
økonomien – kvartals-
rapporten 

 
Økonomien er fortsat god. Der er god likviditet på driftskontoen. 
Kvartalsrapporten forelå ved dette møde som en årsrapport, der omta-
les i punkt 6.  
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Status i fonde og foreninger 

 
Der er nu givet tilladelse til sammenlægning af fondene og det vil ske 
med skæringsdatoen 1/1 2014, således at fondene vil være sammen-
lagt i det regnskab, der præsenteres på repræsentantskabsmødet i 
Viborg. 
 
Det oprindeligt ønskede navn på den nye sammenlagte fond kunne 
ikke godkendes af Civilstyrelsen, hvorfor navnet fremover vil være 
Garderfonden. 
Herefter vil der kun være 2 ”pengetanke” nemlig Garderfonden og 
Flemmings Andresens forening. 
 
Ved at sammenlægge fondene vil der kunne opnås betydelige bespa-
relser på de administrative udgifter.  
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Årsrapporten 

 
 
 
 
 

 
Iflg. det modtagne udkast fra MW lander årets resultat på et overskud 
på kr. 310.000. Heri er indeholdt tilskud fra Tipsmidlerne på kr. 
178.000, et beløb der er knapt det dobbelte af det budgetterede og kr. 
100.000 mindre end det beløb, vi modtog i 2013. 
Omkostninger til den nye hjemmeside er medtaget med kr. 35.600 
incl. moms. 
10% af renteindtægterne, svarende til kr. 2.653,00 er henlagt til re-
servefonden. 
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Medlemsstatistik 

 
I forhold til tallene fra præsidiemødet den 1/11 2014 er der en tilba-
gegang i medlemstallet på 380 medlemmer: 
 
Jylland    4.916     mod   1/11      5.082 
Øerne     5.035     mod   1/11      5.250 
DGU          199     mod   1/11         198 
I alt      10.150                          10.530     
 
Den kraftige ændring afspejler den tendens, der er til at melde med-
lemmer ud op til årsskiftet for at undgå at betale medlemsafgift for 
første halvår i 2015. En forening meldte således halvdelen af sine 
medlemmer ud på grund af restancer. 
Det skal dog bemærkes, at der henligger 247 indmeldelser på sekreta-
riatet som følge af den aftalte forsøgsordning omkring hold DEC 2014, 
hvor indmeldelse i foreningerne først sker, når hjemsendelsestids-
punktet nærmer sig. 
 
Præsidenten pålagde vicepræsidenterne at støtte op om bestræbelser-
ne på at standse medlemstilbagegangen i regionerne.           
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Garderbladet 

 
Der arbejdes med planer om at udgive et temanummer af Garderbla-
det, der dels samler Livgardens historie omkring Sandholmlejren og 
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flytningen til Høvelte i 1985 og dels retter sig mod indbyggerne i Alle-
rød kommune. CH/LG har et udtrykt ønske om initiativer, der kan 
styrke samarbejdet mellem regiment og værtskommune. 
Livgardens historiker Eric Lerdrup Bourgois er tænkt som drivkraften i 
projektet og skal beskrive Livgardens tid både i Sandholmlejren og på 
Høvelte kaserne. 
 
Udsendelse af temanummeret skal ske med Garderbladet i slutningen 
af september måned, således at det udkommer umiddelbart før afhol-
delsen af den planlagte Gardermarch den 4. oktober 2015. 
Temadelen kommer til alle medlemmer af De Danske Garderforeninger 
sammen med det ordinære garderblad. 
Temadelen husstandsomdeles til alle husstande  i Allerød kommune. 
 
Finansieringen af temanummeret budgetteres med en udgift på kr. 
36.000, hvoraf de kr. 11.000 skal betales via lokal annoncering fra 
virksomheder i Allerød kommune.   
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Medieudvalget 

 
 

 
ADA orienterede om, at tidshorisonten for oprettelsen af den nye 
hjemmeside overholdes. Det forventes, at den første testkørsel vil 
kunne foregå i uge 10. 
Ultimo marts bør Hjemmesiden kunne gå i luften. 
På forespørgsel fra NG til hjemmesider for lokalforeninger kunne ADA 
oplyse, at de lokale hjemmesider forsat skal eksistere og at han kunne 
være behjælpelig med råd, men ikke med at lave hjemmesider for 
foreningerne. Han kunne evt. indhente priser på oprettelse. 
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Kommende Repræsentant-
skabsmøder 
 
 
 
 

 
Der blev fremsat ideer om indførelse af en form for underskudsdæk-
ning  fra DG i forbindelse med repræsentantskabsmøderne. 
Der blev dog ikke taget beslutning om dette, da der var mange argu-
menter både for og imod. 
 
For så vidt angår planlægningen af mødet i Skanderborg i år 2016, 
gives der en hjælpende hånd fra Horsens og Viborg. 
 
JC påpegede, at deltagerpriserne bliver et stadigt større emne til dis-
kussion. På FR forslag tages dette emne op på næste præsidiemøde. 
 
HG kunne oplyse, at det tegner til, at Nordfyns Garderforening vil på-
tage sig Repræsentantskabsmødet i 2017. 
 
NG foreslog en fast fordeling af repræsentantskabsmøderne mellem 
regionerne (eks. Reg. I, reg. II, reg. V, reg. III, reg. IV, reg. V). 
Dette emne tages op på næste præsidiemøde efter et oplæg fra NG.   
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Hæderstegn 

 
Følgende har modtaget De Danske Garderforeningers Hæderstegn 
siden præsidiemødet den 1. november 2015: 
 
Svend Aage Nielsen, Garderforeningen for Vejle og Omegn 
Allan Krogh Pedersen, Garderforeningen for Nordjylland 
Steen Fjeldsøe Hansen, Garderforeningen for Haslev og Omegn 
Carsten Elleman Andersen, Esbjerg og Omegns Garderforening 
Poul Guldager Brammer, Esbjerg og Omegns Garderforening 
Viggo Jensen, Esbjerg og Omegns Garderforening 
Palle Cornelius Castbak, Garderforeningen for Kalundborg og Omegn. 
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Godkendelse af 
Forretningsorden 

 
Da der ikke var nogen ændringer til den eksisterende forretningsorden 
for Præsidiet, fortsætter den eksisterende forretningsorden i sin nuvæ-
rende form. 
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Indkomne emner 

 
a. FR havde udsendt en dispositionsplan til indlæg på formands- 
    møderne. Der blev foreslået nedskæring i indlæggenes længde,  
    hvilket blev vedtaget. 
b. Der er blevet rejst et spørgsmål vedr. mulighed for tildeling af For- 
    svarets medalje. HG oplyste, at der mangler et svar fra Vicefor- 
    svarchefen. Der skulle foreligge en mundtlig godkendelse om hvil- 
    ke personer, der kan tildeles medaljen. 
    FR tager kontakt til Jan Brun Andersen for at få afklaret reglerne. 
    Når reglerne er afklarede, er det OK at foretage indstillinger. 
c.  Fra  Anders Bjerg, Ringkøbing og Omegns Garderforening foreligger 
     ansøgning om støtte til Gardernes Vandskiløb 2015 med et  
     rammebeløb på kr. 12.000,00. 
     Dette blev godkendt af Præsidiet. ADA vil skabe blikfang i DG 
     medier. Det forsøges at sælge billetter til Gardernetværk. 
d.  På baggrund af den stadig store beholdning af regimentsbælter hos 
     Jydsk Emblem Fabrik, har firmaet sendt prisopgørelse med stigen-       
     de priser, hvis ikke lageret kan nedskrives med et større parti in- 
     den for de næste 2 år.  
     CRA forsøger at få en aftale i stand. Evt. forsøges at indkøbe et  
     større parti til beholdning i DG regi. 
e.  Der er modtaget et forslag til ændret kontingentopkrævning fra 
     Niels Weber, Kolding. Det blev besluttet at afvente oplægget fra     
     ADI på E-pay-systemet. 
d.  Der forelå en ansøgning fra Karsten G. Holm om tilskud på kr.  
     10.000 til Gardergolf den 31. maj i Viborg. 
     Præsidiet godkendte denne ansøgning. 
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Orientering fra vicepræsi-
denterne 

 
NG Region I 
Har deltaget i fejringen af Himmerlands Garderforenings 100 års jubi-
læum. 
 
Uddelte Hæderstegn ved Garderforeningen for Nordjyllands general-
forsamling. 
 
Der har været afholdt formandsmøde. Et af emnerne var ændring af 
begrebet golfformand til golfkoordinator. 
 
JSN Region II 
Har deltaget i generalforsamling hos Djursland Garderforening. 
 
Der arbejdes intenst med forberedelserne til repræsentantskabsmødet 
i Viborg. 
 
Samsøtur den 12/9 er nu på plads for så vidt angår bus og betaling. 
 
Der satses på deltagelse i paraden til Dronningens fødselsdag.  
 
UB Region III 
Har deltaget i generalforsamling  i Garderforeningen for Vejle og Om-
egn med uddeling af hæderstegn og orientering om Gardernetværk. 
 
12/2 deltog UB i generalforsamling i Esbjerg og Omegns Garderfor-
ening med uddeling af hæderstegn. 
 
Skal i marts deltage i 2 generalforsamlinger samt et whisky smagnings 
arrangement den 20/3. 
 
Formandsmøderne i region III går på skift mellem foreningerne. 
 
HG Region IV 
Der gennemføres elektroniske formandsmøder i region IV. 
 
Veteranhjem i Odense er under etablering på Dannevirke grunden i 
Odense. 
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JC Region V 
Har deltaget i indvielsen af Stærekassen som musikkorpsets nye til-
holdssted den 13/11 2014. 
 
Har deltaget i 4 møder omkring den nye kommunikationsstrategi +  4 
møder i forbindelse med ansættelse af ny kommunikationsansvarlig. 
 
 
Den 19/12 2014 med til julegudstjeneste. 
 
Var De Danske Garderforeningers repræsentant ved HM Dronningens 
lykønskningskur i forbindelse med nytåret. 
 
På grund af Præsidentens tilskadekomst var JC substitut ved general-
forsamlingen i Garderforeningen for Haslev og Omegn, hvor der blev 
uddelt hæderstegn. 
 
Deltog i Nordsjællands Garderforenings jubilæumsarragement nr. 105. 
 
På Gardens Dag i Høvelte var JC også repræsenteret og havde i denne 
forbindelse foreslået nogle ændringer til Garderforeningernes stand 
som bl.a. en video, der kunne vises i de indendørs faciliteter. 
 
JC deltog i regionsmesterskabet i bowling, der afvikledes i Taastrup. 
 
JC deltager i Høje Taastrup og Omegns Garderforenings generalfor-
samling den 26.2, hvor der skal uddeles et DG/HT. 
 
Der er afholdes formandsmøde i region V lørdag den 28. februar i Sol-
rød. 
 
Endelig fortalte JC om sit virke i Veteranhjem København, der har ek-
sisteret i 4½ år.  Der er bevilget 7,5 mio kr. til udbygning.  
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Evt. herunder fastsættelse 
af næste møde 

 
Næste præsidiemøde afholdes lørdag den 2. maj 2015 

 
2. maj 2015 

 
Referent 
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