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                  24. august 2015 
 

Mødedeltagere: Flemming Rytter (FR), Niels Godiksen (NG), Jens Saabye 
Nielsen (JSN) Ulrik Baunsgård (UB), Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Michael 
Wienberg (MW), Andreas Dalsgaard (ADA), Ole Andkjær Christensen (OAC) og 
Carsten Rasmussen (CRA). 
 
Afbud fra: Peter Diessel (PD).  

 
 Dagsorden Referat 
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Godkendelse af og underskrift af referat fra 
sidste præsidiemøde 
 

 
Referatet fra præsidiemødet den 2. maj 2015 blev un-
derskrevet. 
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Præsidentens redegørelse 

 
Efter velkomsten gik FR over til omtale af periodens 
begivenheder. 
 
2. maj var der udspisningsmiddag. Den forløb godt. 
Der fremkom et spørgsmål, om der skulle graveres i de 
lysestager, som de udspiste modtager. Man enedes 
om, indtil videre, at fortsætte uden indgravering. 
  
Den 3. maj afholdtes den første årgangsparade efter 
den nye ordning med kun én årlig parade. Den afvikle-
des stort set godt, men der var en utilfredsstillende 
mangel på toiletter og mulighed for køb af drikkevarer. 
JC og CRA anmodes om at udarbejde en liste til næste 
Præsidemøde (4/2015) med behov til anvendelse over 
for LG og FES, subsidiært til egen foranstaltning. 
 
FR har 22. maj deltaget i Gardernetværks 10 års jubi-
læum. 
 
27. maj overværede FR release-koncert på Rosenborg 
Slot for en ny CD fra musikkorpset med Lumbye-
musik.   
 
29. – 31. maj Repræsentantskabsmøde i Viborg – en 
stor tak til JSN for et vellykket forløb. Der var desvær-
re for få foreninger, der deltog. 
Der skal fra alle sider gøres en indsats for at få større 
deltagelse i næste års møde i Skanderborg.   
 
6. juni var FR til DGU repræsentantskabsmøde i Chica-
go. Peter Diessel blev, som forventet, valgt til ny Præ-
sident for DGU. 
 
12.- 14. juni deltog FR og CRA i ”Nordisk Præsident-
møde” (Præsidenter for de pågældende landes garder-
organisationer) i Oslo. Næste møde er om 3 år i Dan-
mark.  
 
15. juni holdt det genoprettede medieudvalg sit første 
møde, efter at have hvilet ultimo 2014 – primo 2015 
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foranlediget af udarbejdelsen af ny informations- og 
kommunikationsstrategi samt ansættelse af DG kom-
munikationsansvarlige. 
 
17. – 21. juni deltog FR i Nordisk Stævne i Aalborg. 
Det er et stævne i DSL–regi. FR er kandidat til Præsi-
dentposten i 2016 og Flemming Martinussen er bragt i 
forslag som landssekretær. 
 
Den nye forsvarsminister har modtaget en velkomsthil-
sen med lidt baggrundsoplysninger om DG.  
 
FR har trukket sig fra bestyrelsen i Folk & Sikkerhed. 
Organisationen synes ikke veltrimmet og fokuseret på 
de ting, som DSL (incl. DG) oprindeligt prioriterede. 
 
LG årsdagsparade 26. juni forløb fint, men der var 
svigt i kommunikationen vedrørende garderudveksling. 
Der må være mere fokus og kontrol på dette område 
fremover. 
 
Der har 7. juli været afholdt møde med den nye adju-
dant med orientering om DGs virke.. 
 
Tony Ager har ønsket at trække sig fra hverveudvalget 
på grund af tidnød. Der har været holdt møde 21. juli 
med FR og Tony Ager samt Steen Grubert og Knud 
Glavind, ligeledes fra Hverveudvalget, om overdragelse 
af WEB-rettigheder vedrørende Garderkortet. 
 
Der blev orienteret om de to nye arbejdsgrupper 
AG-fastholdelse og AG IT-strategi.    
 

 
3 
 

 
Meddelelser fra sekretariatet 
	

 
De fleste betalinger af medlemsafgiften pr. juli 2015 
var indgået, men der var 4½ forening i restance (½ 
betyder, at der var modtaget et aconto beløb fra en 
forening).  Ellers er alt vel. 
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Generel orientering om 
økonomien – halvårs-rapporten 

 
Økonomien er fortsat solid. Man følger budgettet. Ud-
giften til Garderbladet er reduceret markant. Det skyl-
des især den ændrede distributionsform. 
 
Udgiften til hjemtagelsen af lageret af regimentsbælter 
vil blive afholdt over driften. 
 
Revisor foreslog, at DG reserve reguleres hvert kvartal, 
så reserven ikke er større end krævet, hvilket god-
kendtes.  
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Status i fonde og foreninger 

 
Oversigt over kontiene blev omdelt. Fondene er nu lagt 
sammen, og nu forestår den praktiske administrative 
sammenlægning af de mange konti.  
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Medlemsstatistik 

 
I forhold til tallene fra halvårsopgørelsen er medlems-
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tallet steget med ca. 230. Det skyldes, at hold DEC-
2014 siden er meldt ind. Det samlede tal er nu 10.148.   
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Garderbladet 

 
Det varslede temanummer bliver knapt så ambitiøst 
som oprindelig forventet. Det skyldes, at det ikke har 
været muligt at skaffe midler ved lokal annoncering.   
De dele med stof fra LG og Særligt for gl. gardere vil 
være udvidede. Bladet vil være på i alt 36 sider. 
 
Garderbladet vil udvikle sig over de kommende numre. 
Der kommer flere artikler. Regionerne skal også have 
mulighed for at meddele sig.   
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Medieudvalget 

 
 

 
Det første møde i udvalget var meget lovende. Udval-
get har fået en god sammensætning. 
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Kommende Repræsentantskabsmøder 
 
 
 
 

 
FR og CRA vil i efteråret tage til møde i Skanderborg 
for sammen med værtsforeningen, den pågældende 
vicepræsident og formanden for Horsens (værtsfor-
ening for DG 100 års jubilæum) at gennemgå rammer-
ne omkring Repræsentantskabsmødet 28. maj 2016.  
Muligheden for musikkorpsets deltagelse vil blive un-
dersøgt.  
 
Præsidiet vedtog at ændre retningslinjerne for refusion 
af udgifter til værtsforeningen. Der er tale om refusion 
af dokumenterede udgifter op til nedenfor nævnte  
specificerede beløb: 
Lokaleleje                                                2.500                     
Kaffe                                                       7.500 
Tambourer                                               8.000  
Programhæfte, sangblad, kongresmærker   8.500 
Papir, møder, bordpynt mv.                       5.000 
I alt                                                  kr. 31.500 
 
 
Det anbefaledes, at der tydeligere reklameres for de 
billige overnatningsmuligheder, campingpladser, hytter 
og lignende, samt der kun tilbydes én dametur, dvs. 
ikke tilvalgsmuligheder. 
 
Der var modtaget skrivelser fra Peter Müller, Falster – 
Østlolland og Tommy Hansen, Gl. Roskilde om de 
mange foreningers fravær ved repræsentantskabsmø-
derne. 
Problematikken vil blive indskrevet i årsberetningen. 
Præsidiet vil indtil videre afstå fra at foretage sig noget 
vedrørende de fremførte idéer, men vil naturligvis ef-
terleve en eventuel beslutning på et senere repræsen-
tantskabsmøde. 
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Hæderstegn 

 
Navnene på de seneste modtagere blev oplæst. De kan 
alle læses i Garderbladet. 
 
Der blev advaret om, at et par modtagere kunne have 
set det i Garderbladet, der var kommet på gaden lige 
før tildelingen. CRA redegjorde for sikkerhedsforan-
staltningerne derimod.  
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Indkomne emner 

 
Frivillige foreninger til veteranområdet. 
Det blev godkendt, at grundlaget udsendes til formæn-
dene for pilotprojektforeningerne, der så vender tilbage 
med navne på personer, der skal uddannes til mento-
rer/bisiddere. 
 
Korrespondance vedr. korrekt behandling af udgifter 
vedr. vedrørende mindeplader på GDK blev gennemgå-
et. 
Taget til efterretning. FR vil under formandsmøderun-
den marts 2016 nævne sagen som et efterretningssag.  
 
Tidsfrister i h.t. fællesvedtægter. 
FR takkede HG for det udarbejdede notat omkring tids-
terminer i forbindelse med repræsentantskabsmøder.  
 
FR orienterede om, at han på baggrund af HG notat 
havde udarbejdet en standarddrejebog for forberedel-
serne. En sådan blev præsenteret vedr. Skanderborg. 
Man enedes om at følge en sådan skabelon for hvert 
repræsentantskabsmøde. Skanderborg-skabelonen 
blev godkendt til anvendelse i Præsidiet og Sekretaria-
tet. FR vil snarest udarbejde en for Repræsentant-
skabsmødet i Bogense i 2017.  
 
Ansøgning om fondsmidler. 
Ansøgningen afvist. Der skal formuleres retningslinjer 
for fremtidige ansøgninger om tilskud. 
 
Oversigt over DGs vigtigste opgaver og gode gerninger 
var udarbejdet af UB på FR anmodning.  
Redaktionen vil forblive hos UB og fordelt ved passen-
de lejligheder. Skal ses som et tiltag i en mere aktiv 
præsentation af DG i forhold til det omgivende sam-
fund. Listen holdes i baghovedet hos alle Præsidiemed-
lemmer under alle møder og suppleres kontinuerligt. I 
takt med udvidelse kan en egentlig redaktion iværk-
sættes.  
 
IT-strategi. 
Det blev godkendt, at arbejdsgruppen er nedsat og 
arbejder videre med formuleringen af vore fremtidige 
krav. 
 
Arbejdsplan fra Præsidenten til Præsidiet og Sekretari-
atet m.fl. indgik i baggrundsmaterialet for mødet.  
 
En ny oversigt, Fordeling af arbejdsområder, var til-
sendt deltagerne inden mødet. Baggrunden er, at hele 
arbejdsområdet klarere er identificeret forankret hos 
enkelte præsidemedlemmer, enkelte medarbejdere på 
Sekretariatet og/eller hos udvalgsformændene. Over-
sigten kan anvendes til en mere direkte dirigering af 
indkomne sager og opgaver fra Sekretariatet til den 
korrekte sagsbehandler. Således har eks. HG nu an-
svaret for den indledende behandling af æresbevisnin-
ger.   
Fordelingen vil blive anvendt fremover og udbygget i 
takt med muligheder for yderligere delegering.  
 
Det blev endvidere oplyst, at ADA i forbindelse med sit 
studium vil være i praktik 1. kvartal 2016, men at det 
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skulle kunne forenes med arbejdet som KOMANS. In-
gen bemærkninger til dette. 
 
Det blev foreslået, at man, ligesom De Blå Baretter, 
markerer de faldne på kirkegårdene på flagdagen. FR 
foreslog, at man overvejede denne tanke og bad CRA 
om at sætte det på dagsordenen til Præsidemøde 
4/2015. 
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Orientering fra vicepræsidenterne 

 
NG Region I 
Har deltaget i fejringen af Hobro Garderforenings 100 
års jubilæum. De benyttede lejligheden til at ”slanke” 
bestyrelsen.  
 
Flagdagen vil i Thisted blive fejret med et omfattende 
program. 
 
JSN Region II 
Har deltaget i vandskiarrangementet i Hvide Sande. 
 
Der holdes også flagdag i Viborg. 
 
Man vil gerne have LG til at stå for et mindearrange-
ment på Rindsholm Kro. 
 
Der har i regionen været lidt problemer i bestyrelsen i 
Silkeborg. Der har også været et problem med et med-
lems tilhørsforhold til Lemvig eller Holstebro.  
 
UB Region III 
Har deltaget i ”manneturen” i Horsens og Blå March i 
Grindsted. 
 
HG Region IV 
Arbejder på opdatering af DGU vedtægter. 
 
Langeland og Svendborg vil samarbejde om afholdelse 
af flagdag på Langelandsfortet. 
 
JC Region V 
Har deltaget i Årgangsparaden, Gardens Dag, LG års-
dag og hvervemøde.  
 
Vil deltage i den kommende flagdag. 
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Evt. herunder fastsættelse af næste møde 

 
Næste præsidiemøde afholdes lørdag den 14. novem-
ber 2015 

 
14. november 2015 

 
Referent 

 
 
 

Ole Andkjær Christensen 
 
 
 
 

 Flemming Rytter   Ulrik B. Baunsgård 
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 Niels Godiksen   Henrik Gattrup 
 
 
 
 
 
 Jens Saabye Nielsen   Jens Crone 
  


