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             30. april 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), Car-
sten Rasmussen (CRA), Steen V. Grubert (SVG) og Henrik Agerlin (HA). 
 
Afbud fra: Peter Diessel (PD), Albert Dieckmann (ADI) og Jan Stoltenborg (JS)  

 
 Dagsorden Referat 
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Godkendelse af og underskrift af referat fra 
seneste præsidiemøde 
 

 
Referatet fra præsidiemødet den 29. februar 2016 blev 
underskrevet. 
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Præsidentens redegørelse 

 
Efter velkomsten gik FR over til omtale af periodens 
begivenheder. 
 
Der blev mindet om, at Prinsgemalen fremover titule-
res: ”Hans Kongelige Højhed Prins Henrik”. 
 
5.- 12. marts blev de 5 formandsmøder afholdt, der 
var en god og disciplineret debat med generel støtte til 
udkastet til IT-strategi. 
 
9. marts var der Dronningeparade, der forløb som van-
ligt.  DG var repræsenteret af JC og OAC.  
 
17. marts holdt FR foredrag i GF 08 Randers. For Præ-
sidentens deltagelse i lokale arrangementer i Jylland 
betaler foreningen et hotelværelse og DG transporten. 
For arrangementer på Sjælland betaler foreningen 
transporten (via DG-sekretariat). Præsidenten får intet 
honorar.  
    
FR har rettet henvendelse til DG juridiske konsulent 
Anders M. Hansen for at få afklaret, hvilke oplysninger 
vi må modtage fra LG i forbindelse med hvervningen. 
Retningslinjerne om indmeldelse fra AG/Fastholdelse 
skal opdateres i håndbogen. Der er udviklet et system, 
så velkomstmails forhåbentlig kan sendes næsten au-
tomatisk. Arbejdsgruppen kan herefter nedlægges.  
 
Arbejdsgruppe Ungdom, der blev etableret efter mini-
seminaret i november 2015, er ikke kommet i gang, 
der gøres et nyt forsøg.  
 
De sidste dage i april, var der en del aktiviteter i an-
ledning af Klavs Lawes afgang som CH/LG: koncert i 
Stærekassen, reception på GDK og chefskifteparade på 
LGK. Endelig, men ikke mindst af betydning for DG, et 
besøg sammen med obersten i Tambourkorpsets ny-
indrettede lydstudie.  
 
Afslutningsvis, en lille påmindelse: Vores altdomine-
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rende opgave nu er, at fastholde nuværende medlem-
mer og skaffe nogle flere.  
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Meddelelser fra sekretariatet 
	

  
Der har været megen kommunikation med Skander-
borg om repræsentantskabsmødet, men det fornem-
mes, at de har styr på det. 
 
Der var 24 garderforeningsfaner til chefskifteparaden, 
alle deltagere var mødt til tiden. 
 
Der er med kort varsel skaffet gaver og pakket 180 
gaveæsker til Irak i forbindelse med LG årsdag. 
 
Der er sørget for, at der drikkevarer og toiletter til 
årgangsparaden.    
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Generel orientering om 
økonomien – kvartalsrapporten 

 
Ligger lidt over budgettet, men det har kørt fornuftigt i 
1. kvartal. Likviditeten er for stor, da det, på grund af 
det lave renteniveau er vanskeligt at geninvestere ud-
trukne obligationer. 
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Status i fonde og foreninger 

 
Samme problem som ovenfor med geninvestering.  
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Årsrapport 

 
Er udsendt. 
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Medlemsstatistik 

 
En fremgang i forhold til nytår, men en tilbagegang i 
forhold til tallene fra seneste præsidiemøde. Det sam-
lede tal er nu 10.458. Der er ingen fusioner blandt 
foreningerne i vente.  
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Garderbladet 

 
Annoncesalget halter, redaktøren har haft følere ude 
hos et mediebureau, men vi må erkende, det er ikke 
sagen, vi er for små. I stedet prøves med en salgskon-
sulent på ren provision, han ansættes ikke, er selv-
stændig. Det blev godkendt, at der også forsøges med 
annoncer på hjemmesiden.  
 
Der holdes i juni et møde med et distributionsfirma, 
der mener at kunne klare distributionen billigere. 
 
Kritikken af bladets forside er afdæmpet så meget, at 
sagen må anses for lukket. 
 
Der er fra en enkelt forening fremført kritik af den be-
grænsede omtale af afholdte arrangementer. 
 
Det nye debatforum på hjemmesiden er modtaget po-
sitivt.       
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Skydning 

 
 

 
Rapport fremsendt fra Jan Stoltenborg taget til efter-
retning.  
 
Sendy Alstrøm fra Den Fyenske Garderforening vil væ-
re fungerende skydeleder under Jan Stoltenborgs ud-
sendelse på international mission.  
 

10 Bowling Generelt en god sæson. Resultaterne kommer på re-
præsentantskabsmødet. I alt deltog 26 hold, men øn-
sket er flere hold. Reg. II har atter fået en bowlingle-
der. 
 

11 Hvervning Der var ikke så mange indmeldelser fra hold APR 2016 
som fra de seneste hold. Der rekrutteres stadig unge 
medlemmer til hverveudvalget. Der sker også frafald 
blandt de, der er tilmeldt Betalingsservice, de afmelder 
betalingen. Foreninger med stort frafald må lære af 
foreninger med lille frafald. Der kunne holdes et kursus 
i fastholdelse. Vicepræsidenterne må være opmærk-
somme på udviklingen i deres område. I den forbindel-
se kunne debatforum anvendes. Der blev nævnt en 
idé: Folk, der ikke er interesseret i foreningslivet men i 
bladet, kunne være medlem direkte i DG og ikke i en 
lokal forening.      
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Kommende Repræsentantskabsmøder 

 
 
 
 
 

 
2016: Det er meget få, der kun deltager i mødet. 50 
foreninger tilmeldt. Der skal gøres en indsats over for 
de, der ikke kommer. 
 
2017: Budget fra GF 51 Nordfyns Garderforening er 
fremsendt. HG vil skaffe nogle detaljerede oplysninger. 
Frokosten kan godt gøres mere beskeden. 
 
2018: GF 08 Randers har meldt sig. 
 
2019: GF 13 Vestsjælland har meldt sig.   
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Hæderstegn 

 
De udleverede tegn siden seneste møde blev nævnt.    
 
Aktuelle indstillinger om tildeling af Hæders-
tegn/Hædersgave: Én blev afvist, øvrige godkendt.  
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Indkomne emner 
   Herunder fondsansøgninger 
 
 
 
 
 
 
  

Ansøgningerne til værdigt trængende gamle gardere og 
enker blev godkendt. 
 
Ansøgning om tilskud til et studieophold på udenlandsk 
universitet blev godkendt med max. Kr. 3.300 (efter 
bilag) og kr. 1.200 til transport. 
 
En ansøgning om tilskud til markeringen af 100 året for 
salget af De Vestindiske Øer i 1917, en ansøgning om 
tilskud udgivelsen af en bogværk om Slaget ved Hel-
singborg i 1710 og en ansøgning om uddeling af gar-
derglas til nye medlemmer, kunne alle 3 ikke nyde 
fremme. 
 
En ansøgning fra hverveudvalget om ”en form for uni-
formering” blev godkendt med en tilladelse til indkøb af 
jakker.   
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Orientering fra vicepræsidenterne 

 
NG Region I 
Der er planlagt et arrangement med Lasse Harkjær og 
et arrangement den 5. september.  Én forening mang-
ler formand, har ikke konstitueret sig efter generalfor-
samling.    
 
JSN Region II 
Har været til 60 års fødselsdag hos formanden i Aar-
hus. Har været til 4 arrangementer i den nyåbnede 
veteran café i Viborg. Arrangement på Rindsholm Kro 
9. juli kl. 18.30 blev atter anbefalet. Odder GF holder 
et arrangement med Carsten Mørch til efteråret. Plan-
lægning af 5. september er i fuld gang  
 
UB Region III 
Har afholdt formandsmøde, været til generalforsamlin-
ger og DSL årsmøde. Deltager i garderudveksling 22. – 
26. juni. Der arbejdes på højtryk på at finde en person 
til udvekslingen 26. – 29. maj (er efterfølgende fun-
det). 
 
HG Region IV 
Har afholdt formandsmøde, og været til DSL årsmøde. 
Der har ikke været brug for den stillede underskudsga-
ranti i forbindelse med blå march. 
 
JC Region V 
Har været til generalforsamling i Høje Taastrup, 
afholdt formandsmøde, og deltaget i Dronningeparaden 
9. marts. Endelig blev der orienteret om planlægningen 
af Gardermarchen til september. 
 
Generelt 
Præsidiet indstiller til repræsentantskabet Jens Saabye 
Nielsen som kandidat til 1. vicepræsident. 
 
Der blev til slut rekapituleret, hvornår de nuværende 
vicepræsidenter skal gå af: 2018: HG, 2019: JC og NG, 
2021: UB og 2022: JSN.  
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Evt. herunder fastsættelse af datoer for 
kommende møder.  
 

- Orientering om rådgiver for Præsi-
denten.  

 
- Øvrigt 

 

 
 
 
 
Orientering givet. Der var ikke enighed om benævnel-
sen. Flere forslag blev bragt på bane. Præsidenten 
vender tilbage. SVG deltager herefter i præsidiemøder-
ne. 
 
4. version af oversigten over ”Gode gerninger”, DG har 
udført, blev præsenteret. Det blev foreslået, hvor mu-
ligt, af tilføje beløb. 
 
Det vil i fremtiden ikke være muligt at anskaffe de 
lysestager, der gives ved 100 års jubilæer, der må 
tænkes nyt.   
 
Kommende møder, fastsat tidligere: 
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 
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11. marts 2017.  

 
29. august 2016 

 
Referent 

 
 
 

Ole Andkjær Christensen 
 
 
 
 

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


