27. februar 2017
Mødedeltagere: Flemming Rytter (FR), Jens Saabye Nielsen (JSN), Ulrik
Baunsgård (UB), Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Andreas Dalsgaard (ADA),
Ole Andkjær Christensen (OAC), Carsten Rasmussen (CRA), Steen V. Grubert
(SVG) og Michael Wienberg (MW).

Afbud fra: Peter Diessel (PD), Niels Godiksen (NG)

Dagsorden

Referat
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Godkendelse af og underskrift af referat fra Referatet fra præsidiemødet den 5. november 2016
seneste præsidiemøde
blev underskrevet.
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Præsidentens redegørelse

Efter velkomsten gik FR over til omtale af periodens
begivenheder.
FR er holdt op som formand for Fonden Danske Veteranhjem (FDV). Der er nedsat en ny bestyrelse og DSL
er repræsenteret af Susanne Bager, tidligere CH/TGR.
AG/ÅRG har holdt møde 7. nov. Listen over årgangsformænd og –bestyrelser er ajourført, og nu påbegyndes det egentlige arbejde med ny og bedre service til
årgangsforeningernes bestyrelser.
Knud Glavind er blevet bedt om at sondere terrænet
angående en trailer til Gardershop. Der ventes en tilbagemelding i den nærmeste fremtid.
GF 38 Fakse havde 100 års jubilæum 13. nov. Der var
ikke inviteret repræsentanter for DG eller LG. Gaven
fra DG blev afleveret på stedet for festmiddagen. Det
er bekræftet, at den er modtaget.
Der var Dronningeparade den 16. nov. DG var repræsenteret af FR og ADA.
Der er igangsat en mindre ommøblering i sekretariatet
for at skaffe en lidt bedre arbejdsplads til ADA.
GF 62 Ndr. Birk holdt 75 års jubilæum 19. nov. FR
måtte melde afbud pga. sygdom, DG var repræsenteret af JC.
DSL holdt Præsidie- og Formandsrådsmøde 24. nov. På
dagsordenen var ”bladtilskud”, det vil det også være
på 2 efterfølgende møder i DSL.
Folk & Sikkerhed holdt konference på Christiansborg
25. nov. ADA deltog.
Der kom ny forsvarsminister den 28. nov. Peter Christensen blev afløst af Claus Hjort Frederiksen. Vi vil
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forsøge at skaffe et interview med ministeren til Garderbladet.
GF 39 Ringkøbing havde 100 års jubilæum 27. dec. FR
var i udlandet, DG var repræsenteret af JSN, og CH/LG
deltog også.
Til nytårskuren 4. jan. var DG repræsenteret af FR.
Næste år vil FR møde i egenskab af kammerherre og
pensioneret officer, DG vil blive repræsenteret af en
VP.
Gardersals-projektet på Café Palermo på Kultorvet er
ved at tage form. CH/VTKMP, FR og SVG er kontrolorgan for initiativtageren og Café-ejeren. Garderkortet vil
ikke blive inddraget i sagen.
FR holdt et af de regelmæssige møder med CH/LG den
16. feb. CH/LG er forhindret i at deltage i det kommende repræsentantskabsmøde. Fra LG vil i stedet
deltage CH/III/LG OL Lars Nygaard. Livgarden vil, ligesom os, slå flere af sine fonde sammen.
AG/IT når ikke at komme med oplæg til beslutning på
repræsentantskabsmødet i Bogense.
AG/Succes vil komme med bedre og klarere retningslinjer på hjemmesiden.
FR er af DSM udpeget til at være repræsentant på
”Flagdag 2017” i projektgruppen.
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Meddelelser fra sekretariatet

Alle har nu betalt medlemsafgiften 2017/1. Den kommende tid vil meget dreje sig om arrangementerne på
landsplan.
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Generel orientering om
økonomien – kvartalsrapporten

Behandlet under pkt. 6 årsrapporten.
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Status i fonde og foreninger

Garderfonden har givet overskud, største donation i
2016 var til TBK´s lydstudie. I FLA´s forening bør det
til sammenligning bemærkes, af der i 2015 blev udbetalt ekstraordinært stort aktieudbytte. Vi er nu registreret med udbyttefrikort hos Skat.
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Årsrapporten

Præsidiet behandlede og godkendte årsrapporten. Til
sammenligning bør det bemærkes, at hensættelsen til
mindeplader blev tilbageført i 2015, det forhøjede
overskuddet det år. Det blev endvidere bemærket, at
der bør tænkes nyt vedr. annoncering, at der i årets
løb er købt værdipapirer og at fastholdelsesprojektet
har bevirket en mindre medlemsafgift på ca. kr.
64.000. Et ønske fra en forening, om at årsregnskabet
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også var til behandling på formandsmøderne, blev ikke
imødekommet.
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Medlemsstatistik

I forhold til tallene fra seneste opgørelser er det samlede medlemstal på samme niveau, 10.517.
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Garderbladet

Der er kommet ny distributør af bladet, men der er
stadig for mange, det ikke når frem til. ADA vil anmode
distributøren om en redegørelse. Vi har nu fået et service-telefonnummer til PortoPartner vedrørende manglende levering. Der er efterhånden flere tilknyttet bladet til at skrive portrætter og historisk stof, seneste
nye er en journaliststuderende ved Syddansk Universitet. Der er for tiden en udfordring i, at stillingen som
presse- og informationsofficer (PIO) ved LG er vakant.
Den mest rammende betegnelse for bladet vil være
”interesseblad”, ikke regimentsblad, der er f.eks. intet
HR-stof, ej heller foreningsblad, da ca. 2/3 af læserne
kun ser bladet og ikke deltager i foreningslivet. Da
flere og flere ser på, hvad de får ud af at være medlem, må der lægges mere vægt på stof, der er relevant
for alle (min. 55% af stoffet).
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Medieudvalget

Der planlægges et kraftigt hvervefremstød ved årgangsparaden den 7. maj 2017. Det omfatter bl.a.
uddeling af flyers ved indgangen, en indmeldelsesgave
for indmeldelser på dagen og en lodtrækning for nyindmeldte med en hovedgevinst til den årgangsforening, der skaffer flest nye DG-medlemmer.

Kommende Repræsentantskabsmøder
Bogense 2017

Præsident, forretningsfører og vicepræsident har været
på besøg for at besigtige forholdene. Præsidiet indstiller Keld Louie Pedersen GF 05 Aarhus som dirigent for
det formelle møde. Garderudstilling Vest bør være opstillet et passende sted.

Randers 2018

Intet nyt. Ansvaret for vedligeholdelse af ”køreplanen”
ligger hos den lokale vicepræsident (NG).

Hæderstegn
Udleverede
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De udleverede siden seneste møde blev nævnt.
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Godkendelse af forretningsorden

13

Indkomne emner

15

Ingen ændringer.

Henvendelse fra GF 61 Sdr. Birk
vedr. fastholdelse af nye medlemmer.

Det går på, at alle eller næsten alle melder sig ud, når
de skal til at betale kontingent. Hverveudvalget er bekendt med problemet, og vil tilpasse præsentationen
for de værnepligtige.

Skjold med DG-sol

Kan bruges som gave. Pris kr. 500 – 600. Præsidiet
køber 5 skjolde.

Gardergolf 2017

Godkendt at støtte med tilskud på kr. 10.000.

Gardersal

Godkendt at der til etablering af gardersalen i Café
Palermo på Kultorvet bevilges yderligere kr. 5.000, der
vil blive udbetalt efter regning. Lokaliteterne bør besøges ved næste præsidiemøde.

Krone-sagen

Gardernålen som logo er godkendt.

Orientering fra vicepræsidenterne
og stabsmedhjælperen.

Reg. I: I NG’s fravær – intet.
Reg. II: Vandskiarrangementet i Hvide Sande gennemføres 26. august 2017. Vicepræsidenterne opfordres til
at prøve at fremme deltagelsen i arrangementet. Kranselægning og efterfølgende tale af Søren Gade ved
Rindsholm Kro 8. juni 2017 omtaltes, ligeledes et besøg af Samsø Garderforening 9. september 2017 på
Thyborøn Museum.
Reg. III: UB har været til generalforsamling i GF 32
Vejle. Der forventes et godt formandsmøde, alle foreningerne tilmeldt. Der vil blive afholdt et fanebærerkursus. CH/LG vil komme til en foredragsaften. Alle
regioner bør stille med en repræsentant til Nordisk
Stævne.
Reg. IV: HG kunne meddele, at Odense Kaserne nu er
endelig lukket.
Reg. V: JC har været til jubilæer i GF 62 Ndr. Birk og
GF 78 Høje Taastrup, har også været til regionsbowling, der sluttede med de sædvanlige vindere. JC har
endvidere været til generalforsamling I Høje Taastrup,
deltaget i efterbehandlingen af indmeldelser fra hvervemøde og i planlægningen af Gardermarch 2017.
SVG vil sammen med Præsidenten i april aflægge 2
foreninger et besøg i forbindelse med tiltaget: ”Ikke
mødte foreninger i Skanderborg”.
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Eventuelt
Kommende møder:
Lørdag den 6. maj 2017, fredag den 19. maj 2017,
mandag den 21. august 2017, lørdag den 18. novem-
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ber 2017 og mandag den 26. februar 2018. Formandsmøder 2018: Reg. V lørdag den 3. marts 2018,
reg. I tirsdag den 6. marts 2018, reg. III onsdag den
7. marts 2018, reg. IV torsdag den 8. marts 2018 og
reg. II lørdag den 10. marts 2018.

6. maj 2017
Referent

Ole Andkjær Christensen

Flemming Rytter

Ulrik Baunsgård

Henrik Gattrup

Jens Saabye Nielsen
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Jens Crone

