6. maj 2017
Mødedeltagere: Flemming Rytter (FR), Niels Godiksen (NG), Jens Saabye
Nielsen (JSN), Ulrik Baunsgård (UB), Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Andreas Dalsgaard (ADA), Ole Andkjær Christensen (OAC), Carsten Rasmussen (CRA),
Henrik Agerlin (HA) og Michael Wienberg (MW).

Afbud fra: Peter Diessel (PD), Jan Stoltenborg (JS), Albert Dieckmann (ADI),
Steen V. Grubert (SVG)

Dagsorden

Referat
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Godkendelse af og underskrift af referat fra Referatet fra præsidiemødet den 27. februar 2017 blev
seneste præsidiemøde
underskrevet.
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Præsidentens redegørelse

Efter velkomsten måtte FR med beklagelse meddele, at
forretningsfører Carsten Rasmussen, af private grunde,
har opsagt sin stilling til fratrædelse ved udgangen af
oktober 2017. Herefter gik FR over til omtale af periodens begivenheder.
AG/ÅRG har holdt møde 28. feb. Det egentlige arbejde
med ny og bedre service til årgangsforeningernes bestyrelser er nu indledt. Stor tak til gruppens medlemmer. ”Årgangsdysten 2017” er indledt, her er også ADA
og hverveudvalget aktive. ”Årgangsdysten 2017” skydes i gang på Årgangsparaden (7. maj).
Foredrag for Haderslev Garderforening den 1. mar.
Møde om Gardermarch den 2. mar.
Kontingentparade den 3. mar. på LGK for
HOLD4/Inherent Resolve.
Formandsmøderunden fra 4. mar. til 11. mar. forløb
godt. Specielt ”DG-ekstra” faldt i god jord.
Foredrag for Køge og Omegns Garderforening 13. mar.
MUK-koncert i Stærekassen 17. mar.
Møde med ny årgangsforening for hold AUG-16 blev
holdt af JC den 20. mar. FR sygemeldt.
Møde i DSM-ledergruppe 21. mar.
Dronningeparade den 22. mar. DG var repræsenteret
af FR og OAC.
Møde med Marineforeningen om IT-samarbejde den
25. mar. havde et positivt forløb.
Afskedsreception for SSG O.K. Poulsen (myndigheds-
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befalingsmand). Det nye DG-skjold blev givet som
gave.
Dybbøl-dag 18. apr. FR indtræder i bestyrelsen som
”hr. Rytter”
DSL holdt landsrådsmøde 22. apr. På dagsordenen var
igen ”bladtilskud”. Ny fordeling forventes snart tilsendt
DSL landsorganisationer, inkl. DG.
CH/LG deltog i GF i Storbritanniens 25 års jubilæum,
FR forhindret pga. DSL-møde
I ”konsultationsprojektet” blev der 25. apr. holdt møde
med Hjørring GF. FR deltog samt NG.
Bladtilskudssagen er nu afsluttet i DSL-regi. Ikke til
vores fordel, men vi har stadig ”rabatordningen”.
DSL agter at gøre HKH Kronprinsen til æresmedlem.
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Meddelelser fra sekretariatet

Der arbejdes stadig på at forbedre arbejdspladsen for
ADA, der er en oprydning i gang, så noget reolplads
kan undværes.
Der har i årets begyndelse været en del henvendelser
om manglende modtagelse af Garderbladet, det er
aftaget noget.
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Generel orientering om
økonomien – kvartalsrapporten

Der har været afholdt møde med de kritiske revisorer
om årsrapporten, det forløb meget positivt. Kvartalsrapporten viser god økonomi, periodens overskud er
større end budgetteret. Det bør dog bemærkes, at
annonceindtægten til Garderbladet er meget lille. Revisoren bemærkede, at vi skal være opmærksomme på
ny lov om persondata i 2018.
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Status i fonde og foreninger

Ingen bemærkninger til udleveret oversigt over konti
og depoter.
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Medlemsstatistik

Status quo, som ved seneste møde i alt 10.517 medlemmer.
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Garderbladet

Det er vigtigt, at fejl og mangler ved levering af bladet
meddeles til distributøren. Ved gentagelser på samme
adresse vil leveringen dertil overgå til brev gennem
Postnord. Der findes snart ikke længere alternative
distributionsmuligheder. På formandsmøderne mødte
man positive reaktioner på form og indhold. Der blev
derimod udtrykt nogen utilfredshed med ændringen af
placeringen af den bladfri måned. Det skal i år betragtes som et forsøg, og det vil blive vurderet efterfølgende. Præsidiet mente, at juli må være det optimale som
Garderbladsfri måned.

8

Medieudvalget
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Hvervefremstødet ved årgangsparaden den følgende
dag blev omtalt. Der vil blive udviklet et ”hvervekit” til

hjælp for hvervning i de enkelte foreninger.
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Skydning

JS havde fremsendt skrivelse om status på skydning.
Præsidiet tog skrivelsen til efterretning. Den indeholdt
også en bemærkning om, at skydeudvalget fandt placeringen af den bladfri måned uheldig.
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Bowling

HA aflagde rapport fra bowlingudvalget. Det har været
ramt af, at to regionsbowlingledere er afgået ved døden. Topresultaterne i de forskellige rækker blev oplyst, og det blev nævnt, at det er et ønske at få GF 01
København med i A-rækken.
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Hvervning

De hvervedes valg af forening blev diskuteret. Mange
af de indkaldte vælger forening fjernt fra deres bopæl.
Skal de overhovedet udfylde foreningsnummer?
Det blev oplyst, at man på hvervemøderne fremover
ikke vil oplyse om kontingentfrit år, men om kontingentets størrelse i de enkelte foreninger. Præsidiet bør
se og kontrollere en revideret indmeldelsesblanket (fra
og med HOLD AUG 17’s hvervemøde).
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Kommende Repræsentantskabsmøder
Bogense 2017

Alt skulle være på plads til mødet om to uger. Det
gennerelle forløb af et repræsentantskabsmøde blev
kort diskuteret. Man var enige om, at form og indhold
ikke bør ændres.

Randers 2018

Opdateret køreplan/drejebog skal foreligge til præsidiets møde i august. Det henstilles, at frokosten efter det
formelle møde bliver let og til en rimelig pris.

Følgende år

2019 GF 13 Vestsjælland i Slagelse skal besluttes på
mødet i Bogense.
Reg. III arbejder på at finde en forening til 2020.
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Hæderstegn
Udleverede

De udleverede siden seneste møde og de, der udleveres ved morgendagens parade, blev nævnt.

Ansøgninger

Én ansøgning blev godkendt

Indkomne emner
Ansøgninger om fondsmidler

De modtagne ansøgninger blev godkendt. Det diskuteredes, om man fremover bør give større beløb til færre? Eventuelt ændrede retningslinjer vil omtales i Garderbladet.

Aktivering af Brand Ambassadører

En idé om at give officerer og befalingsmænd særligt i
III/LG og VTKMP information om DG og Gardernetværk, så de kan optræde som ambassadører og give
korrekte oplysninger om organisationerne. Det er et
fællesprojekt mellem DG og GNV.
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Det blev betegnet som en god idé, der må arbejdes
videre med.
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Orientering fra vicepræsidenterne

Reg. I: NG har afholdt formandsmøde, der har været
afholdt Vendelboskydning. Der vil blive afholdt én regionsskydning i næste sæson.
Reg. II: JSN oplyste, at teltet til udstilling har været
anvendt i Vejen sidst i april. Vandskiarrangementet i
Hvide Sande gennemføres 26. august 2017. Kranselægning og efterfølgende tale af biskop Henrik Stubkjær ved Rindsholm Kro 8. juni 2017 omtaltes, ligeledes et besøg af Samsø Garderforening 9. september
2017 på Thyborøn Museum.
Reg. III: UB har afholdt et positivt formandsmøde,
været til flere generalforsamlinger og til DSL-møde.
CH/LG har i Horsens holdt foredrag med 97 tilhørere.
Reg. IV: HG kunne meddele, at formandsmødet forløb i
god ånd, og at der i 2018 skulle vælges ny vicepræsident.
Reg. V: JC har afholdt formandsmøde, der som de
øvrige forløb godt, været til Gardermarchmøde og til
møde med landstalsmand og årgangsforeningsbestyrelse for hold AUG-16. Endvidere til en briefing fra
CH/VTKMP til museets guidekorps. Denne var så interessant, at idéen om en lignende for præsidiet blev
foreslået.
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Eventuelt
Kommende møder:
19.-21. maj 2017, mandag den 21. august 2017, lørdag den 18. november 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.
21. august 2017
Referent

Ole Andkjær Christensen

Flemming Rytter

Ulrik Baunsgård

Niels Godiksen

Henrik Gattrup

Jens Saabye Nielsen

Jens Crone
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