
HVERVEUDVALGETS BERETNING FOR 2013 

 

Hverveudvalget har siden sidste repræsentantskabsmøde igen arbejdet målrettet på at 

hverve nye medlemmer til De Danske Garderforeninger. Udvalget har en række faste 

hverveaktiviteter, som både er rettet mod det værnepligtige personel ved Livgarden, mod 

stående styrke og mod hjemsendte gamle gardere. Disse aktiviteter er hverve- og 

orienteringsmøder for hvert indkaldelseshold på Garderkasernen, informationsmøder for 

vagtkompagniet på hvert hold, I og II BTN, deltagelse i Åbent Hus arrangementerne på 

Garderkasernen, deltagelse i Kulturnatten i København og deltagelse i årgangsparaderne 

på Livgardens Kaserne. 

Et yderligere område, som udvalget har arbejdet med, er Garderkortet. Ønsket for 

Garderkortet er, at lave et landsdækkende net af lokale forretninger, hvor medlemmer af 

DG kan handle med rabat eller anden fordel, og på den måde være et aktiv for DG’s 

medlemmer. På nuværende tidspunkt har 6 garderforeninger indført Garderkortet for hele 

foreningen, omkring 1.000 Garderkort er solgt til medlemmer fra 47 foreninger, og ca. 

3.000 Garderkort er udleveret til værnepligtige ved Livgarden.  

På det hvervemæssige område er det på den ene side naturligvis rart at læse, at præsidiet 

mener at Hverveudvalget gør en stor og god indsats. På den anden side skal dette dog 

samtidig ses i forhold til DG’s samlede medlemstal, og set over en otteårig periode er 

tallene måske heller ikke så dårlige, men al tilbagegang er af det onde! 

2006: 11.958 – 2007: 11.682 – 2008: 11.595 – 2009: 11.261 – 2010: 11.040 – 2011: 
11.018 – 2012: 10.809 – 2013: 10.376 medlemmer.  

Se endvidere den specificerede medlemsstatistik.  

Hverveudvalget er ganske klar over, at indmeldelse er en ting, men fastholdelse noget 
ganske andet. Opgaven her kan kun løses i et samarbejde mellem Hverveudvalget og alle 
lokale garderforeninger, hvor Hverveudvalget arbejder med hvervning, og 
garderforeningerne med at fastholde medlemmerne. 

I forbindelse med Hverveudvalgets arbejde kommer der naturligvis en del bemærkninger, 

hvor nogle af disse desværre synes at modarbejde Hverveudvalgets opgave og formål. I 

det forløbne år, har udvalget således modtaget blandt andet disse bemærkninger:  

 Vi bryder os ikke om, at de er meldt ind når vi får indmeldelsesblanketterne, så 

derfor skynder vi os at melde dem ud. (Hvor mange foreninger gør dette?) 

 Al den hvervning giver os kun problemer, lad dem der vil, komme af sig selv. (Hvor 

mange foreninger mener dette?) 

 Drop dog det garderkort, det hjælper intet. Har I ikke bedre at tage jer til. Hvis det er 

det eneste, I laver, er det jammerligt. Vi har tilbagegang, ja, og det kan vi intet gøre 

ved, vi er en uddøende race. 



Det er jo ikke ligefrem positiv læsning, vel? 

 

Hverveudvalget har i sine overvejelser om hvervning og fastholdelse bl.a. spurgt sig selv: 

 Skal de værnepligtige være kontingentfri i tjenestetiden, medens DG forsøger at 

tilknytte dem via indmeldelse. 

 Skal vi vente med at indføre dem i medlemssystemet indtil de er hjemsendt, så 

foreningerne først herefter skal betale til DG: hold apr. 1/12 – hold aug. 1/4 – hold 

dec. 1/7 

 

Udvalget har rejst disse spørgsmål over for Præsidiet, og vil naturligvis arbejde videre på 

disse og andre mulige tiltag i et samarbejde med Præsidiet. 

Afslutningsvis skal Hverveudvalget rette en stor appel til foreningerne. Hvervning og 

fastholdelse er en fælles opgave for os alle. Hverveudvalget vil fortsat arbejde målrettet på 

at øge antallet af nye medlemmer i DG, men arbejdet med fastholdelse ligger i de lokale 

garderforeninger. Det er ude i foreningerne, at der skal bruges kræfter og tid på at lave 

gode aktiviteter, der i sig selv gør medlemskab af DG attraktivt, og det er også her, at 

arbejdet med at holde på medlemmerne og særligt de unge medlemmer skal ske. En ide 

hertil kan være en gang om året at lave et særarrangement for alle nye medlemmer 

tilkommet i de sidste 12 måneder.  

Der findes kun én vej, og det er stædigt og hårdt arbejde! 

 

PUV 

Steen V. Grubert 


