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27. februar 2023 
kl. 10:00 

 
 
Mødedeltagere: Jens Crone (JC), Olav Vibild (OV), Peder Byskov (PB), John de Taeje 
(JdT), René Rasmussen (RR),Jan Stoltenborg (JS). 

 
Afbud fra: Jon Nielsen, Amin Amirian. 

 
 
 

 Dagsorden Referat 
 
1 

 

Godkendelse af og underskrift af referat 

fra seneste præsidiemøde  

 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

 

 
2 

 

Opfølgning fra seneste præsidiemøde 

 

Ingen punkter til opfølgning. 
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Præsidentens redegørelse 

 

 

 

 

a. Gardermarch 
DG to repræsentanter i bestyrelsen for Forenin-
gen Gardermarch står for udskiftning. Nye re-

præsentanter er henholdsvis Kim Olsen (GF 18) 
og Michael Frandsen (GF 18/GF 78). Oplægning 
af informationer på hjemmeside og Facebook vil 
ske fra DG Sekretariat. 
 

b. Ur-parade 

Der afholdes ur-parade med uddeling af Dron-
ningens Ur onsdag d. 15. marts 2023. Kronprin-

sen vil repræsentere kongehuset. 
 

c. Formandsmøder 
Oplæg til drøftelse af DG fremtid er udsendt/vil 
blive udsendt til alle foreninger af respektive re-

gionsrådsformænd. 
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Meddelelser fra sekretariatet 

 

a. Medlemssystem 

DG medlemssystem har været forevist Sekreta-

riatet. Forevisningen viste behov for ændringer, 

hvilket for nuværende er ved at blive foretaget. 

Næste gennemgang af systemet forventes at ske 

inden kommende formandsmøder. JdT næv-

nede, at man fra Haderslev Garderforening er 

utryg ved den alt for lange udviklingsperiode, og 

at man ønsker forsikring om, at systemet snart 

er færdigt og klar til at blive introduceret i DG.   

 

b. Distributionstilskud 

Fra Danske Soldaterforeningers Landsråd er op-

fordret til, at foreninger, der udgiver medlems-

blad, søger om distributionstilskud. Ansøgning 

fra DG er udfyldt og indsendt. Hvorvidt tilskud 

kan opnås er ikke afgjort endnu. 
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c. Faneplader 

Danske Soldaterforeningers Landsråd har til-

sendt faneplader i forbindelse med H.M. Dron-

ningens 50-års regeringsjubilæum. DG har mod-

taget faneplader for alle 50 tilmeldte foreninger 

til den påtænkte faneborg i september 2022. Fa-

neplader vil blive uddelt i forbindelse med Re-

præsentantskabsmødet. 
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Generel orientering om økonomien 

 

 

 

Alle foreninger på nær to har indbetalt medlemsafgift 

for første halvår 2023. 

 

Udgifter for januar og februar forløber som forventet. 

Omkostningerne for forsendelse af Garderbladet er 

steget fra årsskiftet. 
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Status i fonde og foreninger 

 

For Garderfonden indestår ca. 40.000 kr. 

 

For Flemming Andreassens Forening indestår ca. kr. 

20.000 kr. 

 

Generelt gælder, at der kun sker en meget begræn-

set rentetilskrivning på begge konti, hvorfor rådige 

beløb til diverse DG støtte og tiltag er begrænsede.  

 

 
7 

 

Årsrapport 2022 

 

DG Årsrapport 2022 blev gennemgået og drøftet.  

Rapporten gav ikke anledning til større bemærknin-

ger, og den blev således godkendt af Præsidiet. 

 

Jdt havde en bemærkning til revisionsprotokollatet. 

Denne vil blive klarlagt ved henvendelse til revisor. 
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Medlemsstatistik 

 

• Region 1 medlemmer 1022 

• Region 2 medlemmer 1535 

• Region 3 medlemmer 1363 

• Region 4 medlemmer   745 

• Region 5 medlemmer 3573 

• Region 6 medlemmer   162 

• Sum (gammel struktur)  8400  

 

• DG-UNG medlemmer 1356 

 

DG taber fortsat medlemmer i specielt den gamle 

struktur, hvorfor alle foreninger opfordres til at gøre 

en aktiv indsats for hvervning. 
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Garderbladet 

 

 

Jobopslag for ny redaktør vil fremgå af Garderbladet 

i marts. Ligeledes vil der komme jobopslag på inter-

nettet/Jobindex i marts. 

 

Indtil ny redaktør er fundet, vil Garderbladet fortsat 

blive produceret ved DG Sekretariat. 

 



Referat fra præsidiemøde 27. februar 2023  
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Medieudvalg 

 

Intet nyt. 
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Skydning 

 

Landsskydning 15 m afvikles frem til ultimo marts 

2023. 
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Bowling 

  

 

Der har været afholdt regionsbowling i regionerne 1, 

2, 4 og 5. Regionsbowling i region 3 har måtte flyttes 

og afholdes således i marts. 
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Hvervning 

 

 

 

Næste informationsmøde for værnepligtige finder 

sted 1. maj 2023 for Hold APR 2023. 
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Sekretariatets forslag til emner til  

Drøftelse på formandsmøder 

 

DG Sekretariat foreslog følgende emner: 

• Medlemssystem. 

• Garderbladet. 

• Årgangsparade. 

• Bankkonti. 

Emnerne blev tiltrådt. 
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Kommende repræsentantskabsmøder 

 

2023: Vestfyens Garderforening. (en-dags-arrange 

 ment).  Afholdelse 10. juni 2023 

 

2024: Haslev-Faxe (en-dags-arrangement) 

 

2025: Endnu ingen bejlere. 

 

2026: Høje-Taastrup har budt ind. 
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Hæderstegn 

 

 

Tre indstillinger modtaget og behandlet. Alle indstil-

linger blev godkendt af Præsidiet. 
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Indkomne emner 

 

Ingen indkomne emner. 
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Orientering fra vicepræsidenterne 

(Relevante emner for regionen) 

 

 

 

 

• Region 1 

• Der afholdes Blå Fest/Blå March for et kom-

pagni i Aalborg lørdag 4. marts. Nordjyl-

lands Garderforening har støttet kompagni-

ets planlægning af Blå March. 

• Regionsskydning afholdes 7. marts i Vod-

skov. 

• Formandsmøde afholdes i Aalborg 27. 

marts.  

 

• Region 2 

• PB spurgte, om DG skydning i Vingsted 

kunne være attraktivt for yngre medlemmer 

og DGUNG. Præsidiet var enige i, at dette 

arrangement klart kan være attraktivt for 

både unge som ældre årgange. 
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• PB spurgte, om det var korrekt forstået, når 

der i DG vedtægter stod, at medlemmer af 

DGUNG har adgang til Repræsentantskabs-

møde men uden stemmeret. Dette blev be-

kræftet. 

• Har deltaget i generalforsamling ved Ring-

købing-Skjern Garderforening. 

 

• Region 3 

• Mini-formandsmøde afholdt 22. november 

2022, hvor man enedes om et øget gensi-

digt samarbejde, hvor alle egne forenings-

arrangementer fremadrettet også var åbne 

for regionens øvrige foreninger. Eneste und-

tagelse vil være generalforsamlinger. 

• Regionen gav udtryk for stor forventning til 

det kommende medlemssystem, som må-

ske på sigt kan udbygges til  at være en del 

af en fælles central kontingentopkrævning. 

• Har deltaget i generalforsamling i Vejle Gar-

derforening. Her har foreningen gjort op 

med deltagelse i blå blazer og slips, hvilket 

har øget tilslutningen til foreningens arran-

gementer. Ca. 1/3 af deltagerne  i general-

forsamlingen deltog uden den civile ”garder-

uniform”. 

• Påvirkningen fra corona er så småt ved at 

fortage sig, og flere medlemmer begynder 

at deltage  foreningsarrangementer. 

 
• Region 4 

• Regionsskydning afholdes 9. marts. 

• Formandsmøde afholdes i Svendborg 29. 

marts. 

• Fra afholdt lille formandsmøde i december 

vil der til et kommende formandsmøde blive 

fremsat emne til drøftelse, idet man gerne 

ser en ændringer i forhold til tidsfrister for 

Garderbladet. 
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Eventuelt, herunder fastsættelse af næste 

PM møder 

 

Mindeplader 

Der er forlydender om, at FN har anerkendt, at  

et større antal soldater har pådraget sig skader 

i forbindelse med deltagelse i FN-ledede inter-

nationale operationer. Såfremt dette vil berøre 

dansk forsvar og dermed Den Kongelige Liv-

garde må forudses, at der bliver behov for op-

sætning af yderligere mindeplader på regimen-

tets mindevæg på Garderkasernen i Høvelte. Da 

DG har doneret alle øvrige mindeplader, kan 

derfor forventes eventuel henvendelse om frem-

tidig donation af nye mindeplader. 

 

Kommende formandsmøder 

• Torsdag 16. marts – TEAMS-møde 

• Lørdag 06 MAJ 2023 på Livgardens Kaserne 
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• Lørdag 26 AUG 2023, i Bogense. Supplean-

ter indbydes til deltagelse. 

• Lørdag 28 OKT 2023 på Livgardens Kaserne.  

 
27. februar 2023 
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