21. august 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),
Steen V. Grubert (SVG) og Michael Wienberg (MW).

Afbud fra: Peter Diessel (PD)

Dagsorden

Referat

1

Godkendelse af og underskrift af referat fra Referatet fra præsidiemødet den 6. maj 2017 blev unseneste præsidiemøde
derskrevet.
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Præsidentens redegørelse

Efter velkomsten gik FR over til omtale af periodens
begivenheder.
AG/IT holdt møde hos FR den 8. maj.
DSL holdt præsidiemøde den 15. maj i Fredericia. Her
blev sidste hånd lagt på sagen om fordeling af Tips &
Lotto midlerne. Løsningen var ikke helt tilfredsstillende
for DG som den største organisation, men bedre for de
små organisationer.
Bestyrelsesmøde i Dybbøl Mølle den 16. maj. FR repræsenterer her udelukkende sig selv.
Repræsentantskabsmøde i og omkring Bogense 19.21. maj forløb stille og roligt. LG blev på bedste vis
repræsenteret af CH/III/LG OL Lars Nygaard.
FR deltog som repræsentant for DG og DSL i UN Peacekeepers Day den 29. maj.
FR deltog den 5. juni i det lukkede arrangement i Kongens Have, hvor både MUK og TBK underholdt.
Kirstine og FR havde den 13. juni Anne-Cathrine og
Mads Rahbek til middag.
FR og flere fra DG og DSL deltog 14.-18. juni i Nordisk
Stævne i Halmstad.
AG/ÅRG holdt den 20. juni møde hos SVG i Nivå, hvor
også FR deltog.
FR deltog den 23. juni i CH/LG privatkassearrangement på GDK i Høvelte.
Årsdagsparade den 30. juni, hvor også Dronningens Ur
blev udleveret. Kirstine og FR deltog i festmiddagen på
Admiral Hotel.
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Et af de regelmæssige møder mellem CH/LG og Præsidenten fandt sted den 11. august.
Gardermarchmøde den 17. august på GDK i Høvelte.
Der ses stadig på muligheden for en ny IT-løsning,
men det er svært. Det foregår ikke mere i samarbejde
med Marineforeningen.
FR har efter drøftelser med Præsidiets medlemmer
besluttet, på repræsentantskabsmødet i 2018, at stille
op til endnu en toårig periode som Præsident.
Der holdes den 28. september møde med GF 08 Randers om det kommende repræsentantskabsmøde.
Det var beklageligt, at Gardersalen i Café Palermo
måtte lukke, men initiativtageren søger en ny løsning.
I ”konsultationsprojektet” har SVG i øjeblikket kontakt
med 6 foreninger.
DSL har besluttet at gøre HKH Kronprinsen til æresmedlem. Diplomet vil blive overrakt den 18. september.
I kommentarerne til redegørelsen kom det frem, at det
ville være ønskeligt, om der til årgangsparader blev
stillet op på 4 geledder. Det skal også gælde for 25 og 50 års jubilarerne. Årgangsformændene bør på forhånd orienteres om dette.
Spørgsmålet om gave til Kronprinsen i anledning af
hans 50 års fødselsdag blev også bragt på bane.
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Meddelelser fra sekretariatet

Arbejdspladsen for ADA er forbedret nu, der er anskaffet et hæve-/sænkebord.
Alle foreninger har betalt medlemsafgiften.
Det overvejes stadig hvad gaven til foreninger med
100 års jubilæum skal være fremover til erstatning for
lysestagerne. Et fanebånd kunne være en mulighed,
men gode idéer efterlyses.
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Generel orientering om
økonomien – kvartalsrapporten

Halvårsrapporten viser god økonomi, der er et lille
underskud på kr. 1.220, men det skal ses i lyset af, at
tilskuddet fra Tips- & Lotto midlerne, der er en vigtig
indtægtskilde, er endnu ikke modtaget. Der er god
styring på omkostningerne. Det bør bemærkes, at annonceindtægten til Garderbladet fortsat er meget lille.
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Status i fonde og foreninger

Der blev udleveret oversigt over konti og depoter.
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Medlemsstatistik

Medlemstallet udviser en meget lille fremgang. Det
samlede tal er nu på 10.525 mod 10.517 ved præsidiemødet i maj og 10.498 ved halvårsskiftet.
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Garderbladet
a.

8

9

Medieudvalget

11

De modtagne tilbud blev vurderet, og det blev besluttet, at Garderbladet, fra og med juli 2018, skal trykkes
af KLS PurePrint. Den grafiske opsætning vil samtidig
overgå til at blive foretaget på Garderbladets Redaktion af ADA.

Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Hvervefremstødet ved årgangsparaden, med plakat og årgangsdyst blev omtalt. De 3 vindende foreninger havde
skaffet 40 medlemmer. Den på formandsmøderne omtalte mulighed for at kunne modtage nyhedsmails, og
derved bevare en vis tilknytning, selv om man er meldt
ud, vil få navnet ”DG-plus”. Der kommer en sign-on
funktion på hjemmesiden, så eksisterende medlemmer
kan tilmelde sig nyhedsmails.
Garderforeningerne har mulighed for at lægge egen
hjemmeside ind på garderforeningerne.dk, 3 har allerede gjort det. Flere bør opfordres til at gøre det.

Kommende Repræsentantskabsmøder
Randers 2018

Opdateret køreplan/drejebog skal foreligge til præsidiets møde i november. NG vil deltage i det kommende
bestyrelsesmøde, og som tidligere omtalt, besøges
foreningen den 28. september.

Slagelse 2019

GF 13 Vestsjælland i Slagelse blev besluttet på
repræsentantskabsmødet i Bogense.

Følgende år

Reg. III arbejder på at finde en forening til 2020.

a.
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Tilbud på trykning m.m.

Behandling af regnskab fra Bogense. Regnskabet blev godkendt.

Hæderstegn
Udleverede

De udleverede siden seneste møde blev nævnt.

Ansøgninger

Ingen til behandling.

Indkomne emner
a.

Gebyr for takkeannoncer

Det blev besluttet, at gebyret på kr. 75 fastholdes.

b.

Bortfald/nedsættelse af medlemsafgift

Præsidiet ser ingen mulighed herfor.

c.

Ansøgninger til forretningsfører stilling.

De forskellige ansøgere blev diskuteret, og det blev
besluttet, hvem der skulle til samtale.

Referat fra præsidiemøde 21. august 2017

12

Orientering fra vicepræsidenterne

Reg. I: NG: Flagdagen fejres flere steder i regionen.
CH/LG kommer til foredragsaften den 3. oktober.
Reg. II: JSN: Vandskiarrangementet i Hvide Sande
gennemføres 26. august 2017, der har meldt sig ca.
60. Flagdagen vil blive fejret. Der vil blive afholdt et
fanekursus i september. Veterancaféen ser ud til at
udvikle sig positivt.
Reg. III: UB har deltaget i Nordisk Stævne.
Reg. IV: HG har deltaget i Garderudveksling i Oslo og i
København. Har også deltaget i Nordisk Stævne. Vil
medvirke ved et flagdagsarrangement.
Reg. V: JC har deltaget i årgangsparade og årsdagsparade. Medvirket ved udarbejdelse af udbudsmateriale
vedr. Garderbladet. Deltaget i møde med ny årgangsforening for hold DEC-16, og deltaget i møde om Gardermarch.
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Eventuelt

Der vil være kontingentparade på LGK den 5. september.
Kommende møder:
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.
18. november 2017
Referent

Ole Andkjær Christensen

Flemming Rytter
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