14. november 2015
Mødedeltagere: Flemming Rytter (FR), Niels Godiksen (NG), Jens Saabye
Nielsen (JSN) Ulrik Baunsgård (UB), Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Michael
Wienberg (MW), Henrik Agerlin (HA), Steen V. Grubert (SVG), Andreas Dalsgaard
(ADA), Ole Andkjær Christensen (OAC) og Carsten Rasmussen (CRA).

Afbud fra: Peter Diessel (PD), Jan Stoltenborg (JS)

Dagsorden

Referat
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Godkendelse af og underskrift af referat fra Referatet fra præsidiemødet den 24. august 2015 blev
sidste præsidiemøde
underskrevet.
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Præsidentens redegørelse

Efter velkomsten gik FR over til omtale af periodens
begivenheder.
GF i København fejrede 130 års jubilæum i Frimurerlogens Stamhus den 22. aug. og med reception på LGK
den 25. aug. FR deltog i begge arrangementer.
FR og HG deltog i DSL præsidiemøde 26. aug. i Fredericia. FR er kandidat til præsidentposten ved årsmødet
den 16. apr. 2016.
FR deltog den 27. aug. i Jens Greves begravelse.
28. aug. afsløredes mindepladerne på GDK Høvelte,
der var taler af både CH/LG og PRÆS/DG.
AG/Fastholdelse holdt møde 31. aug. for at omsætte
den godkendte anbefaling til praksis.
AG/IT har holdt i alt 5 møder. Det har udmøntet sig i et
forslag, der behandles under et senere punkt.
Samarbejdet med VTKMP fortsætter upåklageligt, der
har været holdt møder med nye officerer. NK: KN K.H.
Bjørnsen og UDSTOF: PL M.S. Pedersen. Det blev oplyst, at der lige er tiltrådt ny KDOBM: SSG F.B.J. Bentsen.
AG/Gardermarch holdt sidste planlægningsmøde 3.
sep. Marchen blev ”prøvegået” af officials 26. sep.
og selve marchen gennemført den 4. okt. Efterfølgende
har der været evalueringsmøde 19.okt.
7. sep. holdt FR møde med Niels Hartvig fra De Blå
Baretter (DBB). Der er foreslået et nyt navn for denne
forening, men det giver lidt knas i geledderne.
På grund af manglende reaktioner fra foreninger, der
tidligere havde vist interesse for veteranprojektet, er
projektet neutraliseret.
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SVG m.fl. har stået for 2 møder med årgangsformænd.
I Fredericia 27. sep. og i København 11. okt. ADA deltog i møderne og fremhævede hvad DG hjemmeside
kunne bruges til i denne sammenhæng.
7. okt. Holdt FR møde med SVG og Knud Glavind (KG).
I løbet af 1. halvår 2016 træder SVG tilbage som formand for hverveudvalget, og overlader posten til Albert Dieckmann (ADI). SVG vil derefter varetage en
særlig rådgivningsfunktion for Præsidenten. Der drøftedes også de igangværende forhandlinger med Tonny
Ager om rettighederne til Garderkortet. Endvidere om
KG’s garderforretning på længere sigt har behov for
anskaffelse af en vogn.
8. okt. deltog FR i præsidie- og formandsrådsmøde i
DSL. Formanden for Folk og Sikkerhed deltog, men der
er en del skepsis over deres manglende markering i
samfundsdebatten.
FR deltog i Skanderborg GF generalforsamling 8.okt.
FR og CRA besøgte Skanderborg 14. oktober for at se
på forholdene vedrørende det kommende repræsentantskabsmøde.
21. okt. deltog FR i møde i Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd (DSM). Man er her heller ikke
helt tilfreds med Folk og Sikkerhed. Det forventes at
K.E. Nielsen vil forlade sin koordinerende funktion.
FR deltog 23. okt. i indvielsen af KFUM’s Veteranbo i
Høvelte.
FR har 5. og 9. nov. deltaget i møder i og omkring
veteranfonden, og er blevet opfordret til at overtage
formandsposten på bestyrelsesmødet den 10. dec.
2015.
8. nov. holdt FR og ADA et idéudvekslingsseminar med
særligt fokus på yngre medlemmer.
10. nov. holdt ”8-banden” et ungdomsskud fra hverveudvalget møde. FR deltog, og fandt det meget positivt.
Til slut en tak til alle for deres engagement, ikke
mindst til HG for arbejdet med Håndbogen og til
JC, der hurtigt kan træde til hvis det ”brænder på”.
Endelig efterlyste FR lidt mere aktivitet i regionerne
med større samlende arrangementer.
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Meddelelser fra sekretariatet

Referat fra præsidiemøde 24. august 2015

CRA takkede FR og JC for støtte vedr. udmøntningen af
projekt fastholdelse, og redegjorde i den forbindelse
for forretningsgangen vedr. ekspedition af nyindmel-

delser fra hvervemøder.
Der opstod en diskussion om Garderkortets løbetid, det
førte dog ikke til eventuelle tiltag om ændringer.
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Generel orientering om
økonomien – kvartalsrapporten

Efter 3 kvartaler kan det kort beskrives: ”Det kører
fint”. Der er et overskud på ca. kr. 100.000 og en likviditet på ca. kr. 1,4 mill. Medlemstallet er 210 større
end ved udgangen af 2. kvartal.
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Status i fonde og foreninger

Den praktiske administrative sammenlægning af de
mange fonde er nu rykket tættere på. De vil blive samlet under et nyt CVR-nummer.
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Medlemsstatistik

I forhold til tallene fra seneste præsidiemøde er medlemstallet steget med ca. 260. Det skyldes, at hold
APR-2015 og størstedelen af hold AUG-2015 siden er
meldt ind. Det samlede tal er nu 10.410.
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Garderbladet

Bladet fremstår nu i nyt design og med flere artikler.
Det har givet anledning til mange positive tilbagemeldinger, men også nogle negative, der især var rettet
mod forsiden, særligt var det blevet påtalt, at navnet
”GARDERBLADET” er for utydeligt eller anonymt. Redaktøren opfordrede vicepræsidenterne til at komme
med indlæg, han omtalte også afsnittet ”Garderhistorier” hvor indlæg er meget velkomne. Redaktøren kunne
også oplyse, at der arbejdes på at ændre adgangen til
bladet på nettet. Fra præsidiets side var der også tilfredshed med flere artikler og færre referater, men
ligesom fra anden side, nogen utilfredshed med forsiden.
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Medieudvalget

Det første tid i udvalget har hovedsagelig været fokuseret på Garderbladet. Nu arbejdes der på foldere og
plakater samt facebook- siden. Der mangler stadig
svar fra en del foreninger med en lille omtale på
hjemmesiden.
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Skydning

Der var modtaget skriftligt indlæg fra Jan Stoltenborg.
Det indeholdt omtale af Landsskydning på 200 m og
stævnet i Vingsted.
En ansøgning på støtte til stævnet i Vingsted i 2016 på
kr. 25.000 blev bevilget.
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Bowling
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En god og hyggelig aktivitet hvor ledsagere – ja hele
familien kan være med. Der arbejdes for tiden på planlægning af regionsturneringer. HA oplyste, at han havde deltaget i Åbent hus på GDK, kulturnat i København
og hvervemøde. Regionerne opfordres til at indsende
datoer om turneringer til kalenderen til hjemmesiden.
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Hvervning

Der er 8 unge gardere, der er tiltrådt som hjælpere for
hverveudvalget. De yder en god indsats i forskellige
arbejdsgrupper: Årgangsforeninger, Garderkort, hvervemøder osv.
Der arbejdes på spørgsmålet om lagerplads, bil mv. til
Gardershop, der skal tages højde for at KG en dag
holder op.
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Kommende Repræsentantskabsmøder
Jubilarmedalje

Der var modtaget ansøgning fra Vestsjællands Garderforening om afholdelse af repræsentantskabsmøde i
2019. Præsidiet vedtog at indstille dette på et kommende repræsentantskabsmøde. Sted for 2018 vides
ikke endnu. Efter 2019 skal den foreslåede fordeling af
repræsentantskabsmøder mellem regionerne (2 møder
i reg. V i forhold til 1 møde i reg. I, II, III og IV) træde
i kraft.
Et spørgsmål, om medlemmer af årgangsforeninger,
der ikke er DG-medlemmer, kan deltage i festen efter
repræsentantskabsmøder, vil blive taget op på forårets
formandsmøder.
Annonce for mødet i Skanderborg vil blive redigeret af
ADA.
Budgettet for mødet i Skanderborg godkendt, det accepteres at DG betaler formiddagskaffen for ledsagerne
med kr. 3.900.
Et spørgsmål vedrørende entré til koncerten i Skanderborg vil FR tale med orkesterchefen om.
Fremsendte køreplaner for møderne i Skanderborg og
Bogense blev taget til efterretning.
HG vil anmode Nordfyns Garderforening om et budget
for mødet i 2017.
Fra og med 2017 vil Gardergolf ikke blive afholdt i forbindelse med et repræsentantskabsmøde, men på et
andet tidspunkt.
På grundlag af et fremsat ønske om en jubilarmedalje
har HG udarbejdet et notat. Spørgsmålet har været
behandlet på formandsmøder i nogle af regionerne.
Alle steder blev der sagt ”nej”. Præsidiet var helt enigt
i den holdning.

13

Hæderstegn

På grundlag af en henvendelse om åremålskravene for
tildeling af hæderstegn blev dette spørgsmål behandlet
på en længere diskussion.
Reglerne vedrørende åremålskravene fastholdes.
Dog kan der i helt specielle tilfælde dispenseres herfra.
Der vil efterfølgende blive udarbejdet forslag til en
eventuel revision af kravene.
En aktuel indstilling om tildeling af et hæderstegn, i
henhold til ovennævnte, blev godkendt.
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Indkomne emner
a: Foranstaltninger i forbindelse med
årgangsparader.
b: Medalje til tidligere udsendte
veteraner.
c: Oplæg vedr. Gardermarch 2016
og videre frem.
d: Neutralisering af Veteranprojektet.
e: Behandling af legatansøgning.
f: IT-projektet
g: Valg af Præsident

a: Sekretariatet tager kontakt til relevante
myndigheder.
b: Har været omtalt i GBL nov. 2015 side 22,
og vil blive tildelt i forbindelse med åbent hus på
GDK i januar 2016.
c: Gardermarch 2015 var en succes, og har givet et
overskud på kr. 35.000.
Præsidiet godkendte, at DG også i 2016 deltager i
planlægningen og gennemførelsen af Gardermarch.
Spørgsmålet om fremtidigt engagement tages op
derefter. FR er med i styregruppen, JC i
arbejdsgruppen.
d: Projektet tages op igen, hvis det findes opportunt.
FR vil holde et møde med chefen for
Veterancentret, for at høre, hvad de kan tilbyde.
e: Det blev godkendt at yde et beløb på kr. 5.000.
f: Det blev godkendt, at AG/IT fortsætter
planlægningsarbejdet, del vil i første omgang sige
en afsøgning af IT-markedet.
g: Det indstilles, at FR genvælges som Præsident på
det kommende repræsentantskabsmøde.
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Orientering fra vicepræsidenterne

NG Region I
Der har været afholdt formandsmøde. GF 08 Randers
har vist interesse for at holde et repræsentantskabsmøde.
Der planlægges et regionsarrangement med direktør
for AaB Lynge Jacobsen.
Flagdagen 2015 i Thisted havde et fint forløb. Planlægningen af næste års er allerede godt i gang.
JSN Region II
Har deltaget i vandskiarrangementet i Hvide Sande.
Flagdagen i Viborg forløb også godt, andagt i Domkirken, kranselægning mv.
Et regionsarrangement med besøg på Samsø forløb
fint. Den lokale forening var også meget glad for besøget.
UB Region III
Har deltaget i stævnet i Vingsted. Der har været afholdt formandsmøde. GF 46 Sønderjysk har vist interesse for afholdelse af repræsentantskabsmøde i 2020.
GF 57 Haderslev arrangerer for hele regionen et besøg
på en fiskefoderfabrik.
HG Region IV
Har på flagdagen, som opfordret, været på kirkegården
med et flag til en grav for en soldat, faldet på en international operation.
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Der har været forsøgt et særligt arrangement for unge
medlemmer. Det måtte aflyses, der meldte sig kun én.
Et besøg i en modeljernbaneklub var en stor succes.
JC Region V
Har deltaget i flagdag i Høje Taastrup og Omegns GF,
uddeling af DG/HT i Nordsjællands GF, Gardermarch,
Vingsted. I den kommende tid venter hjemsendelsesparade og 105 års jubilæum i GF 18 Frederiksborg
Amt.
Der er meget tværgåede samarbejde i regionen.
Etablering af en fiskeklub afventer.
Det kommende formandsmøde i REG. V i marts 2015
vil ikke som oprindelig planlagt blive holdt i Roskilde,
men i Helsingør.
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Evt. herunder fastsættelse af datoer for
kommende præsidiemøder.

mandag den 29. februar 2016, lørdag den 30. april
2016, fredag den 27. maj 2016, mandag den 29. august 2016 (med forudgående møde i Fl. Andresens
Forening søndag den 28. august 2016), lørdag den 5.
november 2016, mandag den 27. februar 2017 og
lørdag den 6. maj 2017.

29. februar 2016
Referent

Ole Andkjær Christensen

Flemming Rytter

Ulrik B. Baunsgård

Niels Godiksen
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Jens Crone
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