29. februar 2016
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

1

Godkendelse af og underskrift af referat fra Referatet fra præsidiemødet den 14. november 2015
seneste præsidiemøde
blev underskrevet.
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Præsidentens redegørelse

Efter velkomsten gik FR over til omtale af periodens
begivenheder.
Der arbejdes videre med idéer fra seminaret med særlig fokus på unge medlemmer, der, som omtalt i referatet fra seneste præsidiemøde, blev afholdt 8. nov.
2015. Præsidiet vil senere få forelagt en række forslag.
18. nov. var der Dronningeparade, der forløb som vanligt. Ved den kommende Dronningeparade 9. marts,
der foregår midt i formandsmøderunden, vil FR blive
afløst af JC og CRA af OAC.
16. dec. var der møde med LTM. Der vil i marts blive
afholdt et møde med ham og hans årgangsbestyrelse
inden deres hjemsendelse. Et underudvalg af HU arbejder på, at ”klæde nye årgangsformænd og deres
bestyrelser bedre på”.
17. dec. var der hvervemøde for hold DEC-15. Indmeldelserne blev behandlet i.h.t. retningslinjerne fra
AG/Fastholdelse, og processen var afsluttet inden udgangen af januar.
19. dec. deltog FR i Folk & Sikkerheds konference på
Christiansborg. Forsvarschef, forsvarsminister og andre
politikere kom med indlæg.
6. jan. repræsenterede FR DG ved nytårskuren.
7. jan. deltog FR i møde i GF for Aarhus og Omegn.
10. jan. deltog FR i Folk & Sikkerheds nytårsgudstjeneste i Kastels kirken og efterfølgende kranselægning ved
Det Nationale Monument.
11. jan. deltog FR i CH/LG Nytårsparole.
19. jan. havde FR møde med Torben Schwabe, direktør
i Lyngby Storcenter og medlem i Ndr. Birk GF om for-
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skellige forhold og udviklingsmuligheder vedrørende
DG.
21. jan. deltog FR i Sdr. Birks, Høje Taastrups og Gl.
Roskildes fælles arrangement.
I jan. udsendte FR et ”hyrdebrev” til samtlige formænd
med en meget kraftig opfordring til, at alle foreninger
lader sig repræsentere i Skanderborg 28. maj 2016.
2. feb. deltog FR i GF i Københavns arrangement med
OB Lars Møller.
3. feb. deltog FR i GF for Viborg og Omegns generalforsamling.
4. feb. deltog FR i festmiddagen i anledning af 100 års
jubilæum i GF for Skanderborg og Omegn.
7. feb. overværede FR en bowling turnering i reg. V.
Til slut, med henvisning til klummen i Garderbladet for
marts 2016, slog FR fast, at VP er der for at medvirke
til at holde styr på organisationen.
Som kommentarer til ovennævnte kom man ind på
problemet med foreninger uden aktiviteter. Det blev
klart udtrykt, at det naturligvis suverænt er den enkelte forening, der afgør sin fremtid, men at VP kan være
til rådighed med råd og dåd. Der har det seneste år
været to fusioner af foreninger. Det blev også nævnt,
at flere små foreninger anbefaler deres medlemmer at
deltage i arrangementer i den store naboforening.
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Meddelelser fra sekretariatet

To foreninger mangler endnu at betale afgift. Der vil på
formandsmøderne blive advaret om, at hvis det ikke
bringes i orden, kan det medføre fratagelse af stemmeret.
Der er periodevis tekniske problemer med en af Sekretariatets computere. Præsidiet godkendte, at der om
nødvendigt må anskaffes en ny.
Der skal findes en løsning på, hvem der fremover skal
stå for udsendelse af velkomstmails efter hvervemøderne.
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Generel orientering om
økonomien – kvartalsrapporten

Er indeholdt i pkt. 6
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Status i fonde og foreninger

Fl. Andresens Forening har et flot regnskab. Udgifterne
til mindepladerne i Høvelte er afholdt herfra. Foreningen skal have udbytteskat retur. Garderfonden har en
høj disponibel kapital, den disponeres under pkt. 13.
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Årsrapport

Præsidiet gennemgik og godkendte årsrapporten, der
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udviser et overskud på kr. 217.000.
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Medlemsstatistik

I forhold til tallene fra seneste præsidiemøde er medlemstallet steget med ca. 150. Det samlede tal er nu
10.561.
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Garderbladet

Det elektroniske blad har fået ny leverandør og er nu
udstyret med dynamiske funktioner. Der er i øjeblikket
ca. 500 læsere pr. udgivelse. Der er mange anerkendende ord om Garderbladet, men stadig røster fremme
om, at navnet ”GARDERBLADET” på forsiden er for
utydeligt eller anonymt. Man vil lytte til bemærkninger
om det på formandsmøderne. Der er enkelte, der savner generalforsamlingsreferater. Der modtages mere
input fra læserne. Redaktøren opfordrede vicepræsidenterne til at komme med en klumme. Annoncesalget
halter, redaktøren har følere ude hos et mediebureau.
Der var kritik af, at nogle foreninger lægger bladet frit
tilgængeligt ud på egen hjemmeside.
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Medieudvalget

Der har ikke været afholdt møde i den forløbne periode, men der er planer om en hvervevideo, ny hvervefolder og en ny gruppe på Facebook, hvor kommende
rekrutter kan få oplysning om DG inden indkaldelsen.
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Kommende Repræsentantskabsmøder

2016: Der er åbne spørgsmål vedrørende bustransport
til/fra overnatningsstæder, og vedrørende entré til
koncerten med musikkorpset. Det må afklares lokalt,
ikke af præsidiet
HG meddelte, at Nordfyns Garderforening til april vil
komme med et budget for mødet i 2017.
Der forventes, at GF 08 Randers snarest vil komme
med et konkret bud på 2018. GF 13 Vestsjælland har
tidligere meldt sig vedrørende 2019. For afholdelse af
repræsentantskabsmøder fremover må frivilligheden
være 1. mulighed, før man går over til den tidligere
aftalte fordeling mellem regionerne.

11

Hæderstegn

De udleverede tegn siden seneste møde blev nævnt.
Aktuelle indstillinger om tildeling af DG/HT er alle ekspederet uden problemer.
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Godkendelse af forretningsorden
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Godkendt.
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Indkomne emner
a: Hovedbeklædning i forbindelse med
faner.

a: Forkastet.

b: DG historie omtales i håndbogen

b: Godkendt

c: Underskudsgaranti Blå Fest i Odense

c: Godkendt med et beløb i størrelsesordenen kr.
5.000 - 15.000.

d: Præsidiets skriftlige beretning

d: Beretningen blev gennemgået, med bemærkninger
om at regionale-/landsdækkende aktiviteter skal omtales. Ligeledes bør organisatoriske ændringer, som
sammenlægninger nævnes. Præsidiet vil modtage en
revideret udgave. ADA præsenterede en PowerPoint
præsentation i farver og med grafer af årsberetningen.

e: Budget 2017

e: Der tilføjes en ny post: Hensættelse til etablering af
nyt IT-system i henhold til IT-strategien med. kr.
60.000.

f: IT-projektet

f. ADA præsenterede arbejdsgruppens oplæg til ITstrategi. På baggrund af drøftelserne aftaltes, at præsidiet vil modtage et tilrettet udkast med anmodning
om godkendelse med mailsvar. Dette skete med en
deadline torsdag den 3. marts 2016 enstemmigt. Godkendt udkast dateret 4. marts 2016.

g: Nordisk Præsidiemøde 2018

g: DG har accepteret at stå for afholdelsen af mødet i
2018.

h: Ønske om viden database

h: En henvendelse fra Ndr. Birk GF blev positivt modtaget, vil blive taget med i den service- og støttefunktion, der snart vil blive oprettet.

i: Der ønskes en oversigt over de
nedsatte udvalg og deres medlemmer.

i: Vil blive udarbejdet.

j: Ansøgning fra LG om donation til
indretning af lydstudie til TBK.

j: Præsidiet godkendte en donation fra Garderfonden
på kr. 40.000.

Orientering fra vicepræsidenterne

NG Region I
Har deltaget i generalforsamling i Himmerland.
Der planlægges et regionsarrangement med direktør
for AaB Lynge Jacobsen og et med Lasse Harkjær.
JSN Region II
Har været til fødselsdage, diamantbryllup mv.
7. marts åbnes en veteran café i Viborg.
Et arrangement på Rindsholm Kro 9. juli kl. 18.30 anbefales.
Odder GF holder et arrangement med Carsten Mørch til
efteråret
UB Region III
Har været til generalforsamling i Vejle. Fra denne forening er der rejst et spørgsmål om forsikringsforhold
for fugleskydning. Det vil blive undersøgt gennem vor
forsikringsmægler. UB deltager i chefskifteparaden.
HG Region IV
Der vil blive udarbejdet en vejledning med gode råd i
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forbindelse med afholdelse af Blå Fest.
JC Region V
Har været til generalforsamling i Høje Taastrup.
Orienterede om det kommende formandsmøde, hvor
alle regionens foreninger, med undtagelse af Korsør,
deltager.
JC deltager i Dronningeparaden 9. marts.
Endelig blev der orienteret om Gardermarchen til september.
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Evt. herunder fastsættelse af datoer for
kommende præsidiemøder og for formandsmøderne i 2017.

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. Formandsmøder
2017: Reg. II lørdag den 4. marts 2017, reg. I mandag
den 6. marts 2017, reg. III tirsdag den 7. marts 2017,
reg. IV torsdag den 9. marts 2017 og reg. V lørdag den
11. marts 2017.

30. april 2016
Referent

Ole Andkjær Christensen

Flemming Rytter

Ulrik B. Baunsgård

Niels Godiksen

Henrik Gattrup

Jens Saabye Nielsen

Jens Crone
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