5. november 2016
Mødedeltagere: Flemming Rytter (FR), Niels Godiksen (NG), Jens Saabye
Nielsen (JSN) Ulrik Baunsgård (UB), Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Albert
Dieckmann (ADI), Andreas Dalsgaard (ADA), Ole Andkjær Christensen (OAC), Carsten Rasmussen (CRA) og Steen V. Grubert (SVG).

Afbud fra: Peter Diessel (PD), Michael Wienberg (MW), Jan Stoltenborg (JS),
Henrik Agerlin (HA)

Dagsorden

Referat

1

Godkendelse af og underskrift af referat fra Referatet fra præsidiemødet den 29. august 2016 blev
seneste præsidiemøde
underskrevet.
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Præsidentens redegørelse

Efter velkomsten gik FR over til omtale af periodens
begivenheder.
FR deltog 30. aug. i Niels Webers begravelse.
På flagdagen 5. sep. deltog FR i hele det officielle program i København (Kastellet, Holmens Kirke, Christiansborg Slotsplads og Folketingets reception).
AG/IT har genoptaget arbejdet med et møde 6.sep.
15. sep. internt møde med sekretariatet om fremtiden,
bemanding mm.
25. sep. Gardermarch i strålende sol, et perfekt arrangement. DG, repræsenteret af Jens Crone, overrakte et
beløb på kr. 25.000 (overskuddet fra i fjor) til LG til
anvendelse i veteranarbejdet. FR deltog i marchen
sammen med Kirstine og 2 børnebørn.
26. sep. møde med CH/LG sammen med Michael Klitvad fra Gardernetværk. Udspil fra CH/LG efterfølgende
fordelt til præsidiet.
11. okt. evaluering af Gardermarch. Gennemføres også
i 2017. Datoen bliver 1. okt. dagen efter åbent hus.
25. okt. besøg hos Garderforeningen i Nyborg i forbindelse med sagen ”ikke mødte foreninger i Skanderborg”. Det var et pilot-besøg. Det overvejes, om der
skal foretages lignende besøg andre steder.
Vi slipper ikke for foreningsvise registreringer i sagen
om anvendelse af den lukkede kongekrone. Foreningerne vil modtage nærmere instruktion.
Foredragsholderlisten er nu på hjemmesiden. Den vil
efterhånden blive udbygget, der er kun 5 emner endnu.

Referat fra præsidiemøde 5. november 2016

3

Meddelelser fra sekretariatet

Den nærmeste større opgave bliver pakning af julegaver til de udsendte, her stiller LG med en større styrke
til hjælp. Der bør rettes en tak til Kelsen for deres aldrig svigtende donation af småkager.
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Generel orientering om
økonomien – kvartalsrapporten

Regnskabet efter 3. kvartal blev taget til efterretning,
det ser lovende ud. Det foreslås, at der i årsregnskabet
hensættes kr. 10.000 til trykt årsregnskab og kr.
30.000 til IT til udvalgsformænd m.fl.
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Status i fonde og foreninger

Oversigt over indeståender omdelt. Vi er af Skat blevet
fritaget for indeholdelse af udbytteskat. Gardernes
Fødselsdagsgave vil, i hvert fald i sin nuværende form,
ophøre med udgangen af 2017. Der vil blive orienteret
om det i Garderbladet.
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Medlemsstatistik

I forhold til tallene fra seneste præsidiemøde er det
samlede medlemstal vokset med 2,2 % til i alt 10.689.
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Garderbladet

Den foretagne undersøgelse viser generel tilfredshed.
Der skal ikke være en fast fordeling mellem redaktionelt – og forenings stof, det reguleres fra blad til blad.
Begrænsningen af generalforsamlingsreferater og andre omtaler af afholdte arrangementer vil blive mindre
restriktiv, ligesom stof fra foreninger, der sjældent
indsender materiale, ikke vil blive så kraftigt beskåret.
Hvis de enkelte regioner vil have en samlet aktivitetskalender, må de selv udarbejde den. Der blev efterlyst
mere stof fra læserne. Af nye idéer blev nævnt: Quiz,
QR-koder til scanning, nyt fra Kongehuset, nyt fra Forsvaret. Portrætter af personer fra LG og DG.
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Medieudvalget

I forbindelse med relanceringen af DG-profilen, har der
været en annonce på Facebook, det har indtil nu givet
52 nye medlemmer. Ny indretningen af hverveteltet,
mere som en lounge, har været en succes. Der vil
komme ny hvervefolder. Der holdes seminar for hverveudvalget 26. nov. Det blev foreslået at hverveudstyret burde opbevares i en trailer, man enedes om at
rette henvendelse til Knud Glavind for at klarlægge
behovet.
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Skydning

Status fra Skydeudvalget pr. 1. nov. 2016 blev taget til
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efterretning.
Ansøgning om tilskud til køb af ammunition til stævnet
i Vingsted 2017 blev godkendt.
10

Bowling

Der kommet ny regionsbowlingleder i reg. I: Kjeld Sørensen fra GF 34 Himmerland.
Ansøgning om tilskud til møde med regionsbowlinglederne blev ikke imødekommet. Derimod blev det anbefalet at bruge den fremgangsmåde, som regionsskydelederne anvender for at samles til møder.
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Hvervning

Det fungerer godt, der er nu 6 aktive medlemmer og
der er fint samarbejde med landstalsmanden. Samarbejdet med årgangsforeningerne varetages nu af en
særlig arbejdsgruppe (AG/årgang), der består af Steen
V. Grubert og Peter Fremming.

Kommende Repræsentantskabsmøder
Bogense 2017

Præsident, forretningsfører og vicepræsident vil finde
en dato for et besøg i Bogense.

Randers 2018

Datoen er fastsat til 8. – 10. juni. Planen er: Fredag
koncert på værket (800 pladser), kammeratskabsaften
på restaurant Tronborg (80 pladser). Lørdag morgenandagt, march, møde, ledsagertur og festaften som
vanligt. Vi vil kraftigt opfordre til mulighed for beskedne priser, f.eks. ved overnatning på campingplads eller
vandrehjem, samt at kammeratskabsaften og frokost
holdes på et rimeligt niveau. Hvis der kan forekomme
lange gå afstande skal der etableres bustransport.

Hæderstegn
Udleverede

Ingen udleveret siden seneste møde.

Ansøgninger

1 ansøgning om DG hædersgave og 2 ansøgninger om
DG hæderstegn blev behandlet. Alle 3 blev godkendt

Indkomne emner
Oplæg til præsidiets årsrapport

Der vil blive fremstillet en trykt årsrapport i 500 eksemplarer. Den vil blive sendt til foreningerne. Foruden
på papir, vil den også være tilgængelig digitalt.

Orientering fra AG/IT om projektets udvikling

Gruppen, der består af Flemming Rytter, Steen M.
Munk, Andres Dalsgaard og Niels M. Knudsen, arbejder
efter mandatet fra repræsentantskabsmødet. Der teg-
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ner sig måske en mulighed for et samarbejde med
Marineforeningen. Man vil ”tage det roligt” og ikke
forcere løsninger.
Krone-sagen

Det er sagen om anvendelsen af den lukkede kongekrone. Foreninger, der anvender den i logoer, skal søge
om tilladelse. DG vil søge om tilladelse. De enkelte
foreninger skal holde sig afvendende til efter DG’s sag
er behandlet. Der vil til den tid blive udsendt instruks.
HG vil stå for denne.

Gaver til 75 og 100 års jubilæer

Grundet kraftig prisstigning på fanebånd var spørgsmålet, om dette fortsat skal være gaven til foreningers
75 års jubilæer. Det blev vedtaget at fortsætte, men at
det skulle undersøges, om de eventuelt kunne fremstilles i østen.
De lysestager, der gives ved 100 års jubilæer, findes
snart ikke mere. Idéer til ny gave efterlyses.

Afrapportering AG/Succes

Der er modtaget svar fra de berørte foreninger. Svarene indeholder ikke egentlige nyskabelser, men snarere
understregninger af allerede kendte gode og stabile
tiltag.
Man bør melde sig ind i foreningen nærmest ens bopæl.
Selv mindre foreninger kan have fordel af den webbaserede Betalings-Service løsning. Præsidenten vil
gøre opmærksom på det i en klumme, og det vil blive
taget op på de kommende formandsmøder.
Der fremkom en idé om, at der burde være et bestyrelseskursus. Man fandt initiativet godt, men næppe
realistisk. FR og SVG vil dog prøve at komme med et
oplæg som et forsøg.
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Orientering fra vicepræsidenterne

Reg. I: NG har deltaget i flagdagen, bestyrelsesmøder
og generalforsamlinger. Henvendelsen til ”ikke fremmødte i Skanderborg” faldt ikke i god jord alle steder.
Reg. II: JSN nævnte også flagdagen og et velbesøgt
møde med Carsten Mørch i Odder, og at vandskiarrangementet i Hvide Sande måtte aflyses i år. Sidst på
året bliver Garderforeningen i Ringkøbing 100 år.
Reg. III: UB vil snart deltage i generalforsamling i Vejle. Der har været et godt formandsmøde, det blev her
bl.a. nævnt, at der altid vil være foreninger, der ikke
kommer til repræsentantskabsmøde.
Reg. IV: HG omtalte et møde i Samvirket, hvor det
kom frem, at soldaterforeningerne i Kerteminde vil
prøve at få flagdagen markeret i byen.
Reg. V: JC fortalte om flagdag og om Glostrup Kommunes planer om en mindesten. Endvidere om Gardermarch, guidekorpset i Historisk Samling, hjemsendelsesparade og chefskifteparade i III/LG samt om
kommende jubilæer i Ndr. Birk og Høje Taastrup.
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Eventuelt
Orientering

Det bør undersøges, om udmeldte i stedet kan stå som
passive medlemmer, så man må kontakte dem og sende relevant information til dem.

Øvrigt

Kommende møder, fastsat tidligere:
Mandag den 27. februar 2017, lørdag den 6. maj 2017
og fredag den 18. 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.

27. februar 2017
Referent

Ole Andkjær Christensen

Flemming Rytter

Ulrik Baunsgård

Niels Godiksen

Henrik Gattrup

Jens Saabye Nielsen

Jens Crone
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