29. august 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), Carsten Rasmussen (CRA) og Steen V. Grubert (SVG).

Afbud fra: Peter Diessel (PD)

Dagsorden

Referat
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Godkendelse af og underskrift af referat fra Referatet fra præsidiemødet den 30. april 2016 blev
seneste præsidiemøde
underskrevet.
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Præsidentens redegørelse

Efter velkomsten gik FR over til omtale af periodens
begivenheder.
Årgangsparaden 1. maj 2016 forløb godt, også de
praktiske støtteforhold. Det skal vi være opmærksomme på også skal fungere ved de kommende parader.
FR har haft to kontaktmøder med CH/LG efter dennes
tiltræden 1. maj. Ved det seneste den 18. aug. deltog
ADA i en del af mødet, da informations- og kommunikationsstrategi var på programmet. Man vil bestræbe
sig på, at afholde disse kontaktmøder én gang om måneden.
Den fremtidige struktur mellem LG/DG/Gardernetværk
vil blive drøftet på et trekantmøde mellem CH/LG, FR
og Michael Klitvad den 26. sep.
FR deltog den 20. maj i koncerten i Stærekassen, hvor
Prins Henriks skulptur blev afsløret.
Repræsentantskabsmødet den 27. – 29. maj i Skanderborg forløb rigtig godt. Flot koncert med MUK, hyggelig kammeratskabsaften, morgenandagt, march med
MUK, det formelle møde blev afviklet i god ro og orden
og endelig en festmiddag, som det sig hør og bør.
LG festligholdte sin 358 årsdag med den sædvanlige
parade, uddeling af Dronningens Ur og Dronningekaffe.
FR deltog i 100 års jubilæum i GF for Svendborg og
Omegn den 9. juli.
Det tilbagevendende frokostmøde med til- og aftrædende landstalsmand, FR, SVG og Peter Fræming (PO
Årgangsstrukturen) blev afholdt 27. juli på GDK Høvelte.
FR har i egenskab af DSL Præsident den 17. aug. været til møde med Forsvarschef og Viceforsvarschef.
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23. aug. holdt FR møde med SVG og Mads Sallerup
(hjælper for SVG) om AG/Succes – ”ej mødt” til rep.
møde og foredragsskemaer.
Efter dette møde holder håndbogsudvalget et kort møde. Tak til HG for stor indsats på dette område.
Der har været møde i Monumentfonden (monumentet i
Kastellet). JBA er her repræsentant for DSL. Der har
været gennemført 5 års eftersyn og monumentet er nu
overdraget til Forsvaret.
På DG hjemmeside har hver forening en ”minihjemmeside”. Enkelte af disse er utilfredsstillende udfyldt. Vicepræsidenterne blev anmodet om at tage fat i
disse foreninger for at få bragt en bedring på forholdene.
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Meddelelser fra sekretariatet

Det har over sommeren været en rolig periode. Medlemsafgiften er næsten i hus. 2 udenlandske foreninger
mangler grundet problem med nyt overførselssystem.
En forening mangler betaling for ca. halvdelen af afgiften.
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Konstituering

Jens Saabye Nielsen blev på repræsentantskabsmødet
valgt til 1. Vicepræsident.
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Generel orientering om
økonomien – halvåsrapporten

Er ca. 15.000 efter budgettet. Overskuddet skyldes, at
der er modtaget tipsmidler på ca. 143.000. Vi har nu
fået udbytte-frikort, så vi kan undgå at blive trukket
for udbytteskat af aktieudbytter.
At der nu ikke betales medlemsafgift for nye medlemmer, så længe de er værnepligtige, har betydet at afgiften for 1. halvår 2016 er kr. 24.000 mindre end den
ellers ville have været. For 2. halvår 2016 er det tilsvarende tal kr. 40.000.
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Status i fonde og foreninger

Der er nu foretaget køb af obligationer både i Garderfonden, Fl. Andresens Forening og i DG. Hermed skulle
de kritiske revisorers bemærkning om de store bankindeståender være imødekommet.
Der håbes på, at tilladelsen til, at rekrutter også må
bære regimentsbæltet fortsætter, så salget af dem kan
øges.
Vedrørende revisors bemærkninger i den årlige revisionsrapport angående fuldmagtsforhold: Det aftaltes, at
der skulle tages et møde med banken om spørgsmålet.
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Medlemsstatistik

I forhold til tallene fra seneste præsidiemøde er det
samlede medlemstal vokset med 1 til nu 10.459.
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Garderbladet

Præsidentens klumme vil i nogle numre blive erstattet
af en klumme skrevet af en foreningsformand.
Ens indlæg i to på hinanden følgende numre om fremtidige arrangementer skal udgås.
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Kommende Repræsentantskabsmøder
Køreplan Bogense 2017

Budget for herrefrokost og dametur nedjusteres, natmad udgår. Der afholdes møde med GF 51 i oktober.
På spørgsmål om betaling for overnatning til MUK, blev
der svaret, at det betales af MUK, men værtsforening
må gerne, efter aftale, forsøge at forhandle en god pris
med et lokalt overnatningssted.
Tilmelding repræsentantskabsmøde bør ske på DG
hjemmeside – ikke på lokal hjemmeside.

Køreplan Randers 2018
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Hæderstegn
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Indkomne emner
Valg af ny distributør og udvidelse af
Garderbladet.

2018: Der mangler endnu afklaring om datoen.

De udleverede tegn siden seneste møde blev nævnt.

Tilbud fra firmaet Porto Partner blev gennemgået. Prisen er væsentlig billigere end den nuværende, modtagere kan reklamere direkte til distributøren og modtagers navn og adresse påtrykkes bladet. Forsendelsen
til udlandet vil også overgå til dette firma. Det blev
godkendt at overgå til den nye distributør.
Det blev ligeledes godkendt at anvende en del af besparelsen til en udvidelse af Garderbladet til 36 sider
som standard, det vil beløbe sig til kr. 9.500 pr. nummer.
Der blev stillet et spørgsmål om, hvad indholdet på de
flere sider skal være – foreningsstof eller redaktionelt
stof? Vicepræsidenterne vil forhøre sig hos deres foreningsformænd om, hvad de mener om fordeling af
stof, men da det ikke vil være en repræsentativ undersøgelse, bør der derfor også laves en survey blandt en
bredere gruppe af læsere, dette iværksættes af KOMANS og Medieudvalget.
Endelig godkendtes det, at bladets omslag dvs. side 1,
2, 35 og 36 udfærdiges i en kraftigere papirkvalitet.
Det vil beløbe sig til kr. 1.280 pr. udgivelse.
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Relancering af DG Profil / ny kommunikationsplan til godkendelse.

Ændring af image fra ”Gamle mænd og gule ærter” til
”Støt dit regiment – bliv en del af garden bag garden”
Nøgleordene er Holdning, Ansvar, Sammenhold. Der
skal skabes en profil den unge garder kan identificere
sig med. Det indeholder en lang række tiltag bl.a. fornyelse af hvervetelt, ny hvervefolder og en profilfilm.
Samlet budget kr. 18.566. Forslaget godkendt.

MUK anvendelse i 2017

MUK medvirker ved repræsentantskabsmødet i Bogense. Vicepræsidenterne bedes melde tilbage inden for
ganske få dage om eventuelt ønske om medvirken ved
andre lejligheder. Jens Saabye meldte sig straks som
interesseret i medvirken af MUK ved arrangementet på
Rindsholm Kro den 4. juli.

Frivillige til genåbning af Historisk Samling.

Jens Crone har indtil nu modtaget 18 henvendelser på
at være guides/kustoder. Der vil blive instruktion ved
Eric Bourgois og VTKMP. Målet er, at kunne åbne inden
kulturnatten den 14. oktober.

Foredragsholderliste

Der vil blive udarbejdet en foredragsholderliste til støtte for foreningerne. Den vil blive lagt på hjemmesiden.

AG/Succes

AG/Succes har fundet besvarelserne fra de hidtidige 6
involverede foreninger interessante og ønsker yderligere at udbygge denne base gennem inddragelse af yderligere 8 foreninger, der gennemføres med deadline
primo oktober 2016. Herefter vil samlet resultat foreligge til Præsidiets møde i november 2016.

”Ikke repræsenterede garderforeninger i
Skanderborg”.

Der har været rettet henvendelse til, og modtaget svar
fra foreninger, der ikke var med til repræsentantskabsmødet i Skanderborg. På den baggrund vil FR, HG
m.fl. holde et møde med en forening i REG. IV. Denne
model vil evt. efterfølgende blive forsøgt også i Reg. I.
SVG vil yderligere efter tilmeldingsfristens udløb til
repræsentantskabsmødet i Bogense maj 2017 iværksætte rundringning til ikke-tilmeldte garderforeninger
og efterspørge årsagen hertil.

Ansættelse af salgskonsulent.

Der har været afholdt samtale med en ansøger, som
ikke vil blive ansat. Der vil blive søgt igen i flere medier.

Regnskab fra Skanderborg vedr. repræsentantskabsmødet.

Det udviser et overskud på ca. kr. 14.000. Det bør
bemærkes, at det var det første år med subsidiering
fra DG. Skanderborg har tilbudt tilbagebetaling på kr.
6.045. Dette tilbud blev accepteret.

Orientering fra vicepræsidenterne

Reg. V. JC nævnte arbejdet med Gardermarch og om
deltagelse i det kommende 5. sep. arr. i Glostrup.
Reg. IV. HG er valgt til ny formand for Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn. Foreningerne er
blevet gjort opmærksomme på, at der skal vælges ny
vicepræsident i 2018. Der vil være 5. sep. arr. både i
Odense og Svendborg.
Reg. III. UB har deltaget i garderudvekslingen med
nordmændene i København. Det behøver ikke være
den samme, som deltager i udvekslingen med svenskerne. UB vil 5. sep. være fanebærer for DSL både i
Kastellet og Christiansborg.
Reg. II. JSN har deltaget i arr. på Valdemarsdag og 4.
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juli på Rindsholm Kro. Vandski arr. i Hvide Sande måtte aflyses på grund af manglende deltagelse. Der vil
være 5. sep. arr. i Viborg. 27. dec. bliver GF 39 Ringkøbing 100 år.
Reg. I. NG meddelte at to regionsskydninger vil blive
slået sammen til én. I øvrigt er regionsskydelederen
for tiden udstationeret i Egypten. Der vil være 5. sep.
arr. flere steder i regionen, i Thisted vil hovedtaleren
være Kai Vittrup.
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Eventuelt
Orientering

Billeder fra 5. sep. arr. må meget gerne sendes til Garderbladet.
Omtale af kommende regionsarrangementer bedes
sendt i god tid inden deadline til Garderbladet.
Der kommer kun få faner til paraden på LGK 5. sep.,
da mange deltager i lokale arr.

Øvrigt

Kommende møder, fastsat tidligere:
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.
Mødet slut kl. 15.40

5. november 2016
Referent

Ole Andkjær Christensen

Flemming Rytter

Ulrik B. Baunsgård

Niels Godiksen

Henrik Gattrup

Jens Saabye Nielsen

Jens Crone
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