18. november 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), Jan Stoltenborg (JS), Albert
Dieckmann (ADI) og Michael Wienberg (MW).

Afbud fra: Peter Diessel (PD), Steen V. Grubert (SVG) og Henrik Agerlin (AD)

Dagsorden

Referat

1

Godkendelse og underskrift af referat fra
seneste præsidiemøde

Referatet fra præsidiemødet den 21. august 2017 blev
underskrevet.

2

Præsidentens redegørelse

Efter velkomsten, hvor specielt den ny forretningsfører
Jan Stoltenborg fik en varm og hjertelig velkomst, gik
FR over til omtale af periodens begivenheder.
26. august blev OL K.E. Albrektsen, medl. af GF i Købehavn, bisat fra Kastelskirken.
30. august samtale med Jan Stoltenborg, der som bekendt førte til ansættelse.
FR stiller sig til rådighed for endnu en 2 årig periode
som Præsident.
Forslag til gave til kronprinsen på hans 50 års fødselsdag: Forskellige muligheder blev drøftet.
12. september hørt foredrag af den nu pensionerede
GL Per Ludvigsen.
18. september i audiens hos H.K.H. Kronprinsen, der
blev æresmedlem i DSL.
22. september godkendt KLS som nyt trykkeri af Garderbladet.
23. september deltagelse i skydningen i Vingsted.
28. september sammen med CRA, JS og NG i Randers
for at besigtige faciliteterne til repræsentantskabsmødet.
1.

Gardermarch gennemført 1. oktober Der blev overrakt
kr. 35.000 til Livgardens veteranarbejde. Stor tak til
Kim Olsen og Frederiksborg Amts Garderforening. Der
er Gardermarch igen 30. september 2018.
Besøg i Garderforeningen for Korsør og Omegn, positivt møde, foreningen vil fusionere med Vestsjællands
GF.
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FR og frue var inviteret til ”Oktoberfest” i Reg. II den
6. oktober, men måtte i sidste øjeblik melde afbud.
FR deltog i DSM ledermøde 9. oktober og blev valgt
som formand.
FR har haft møder med flere politikere fra forskellige
partier om vort syn på udspillet til forsvarsforlig.
Besøg i Holbæk Amts Garderforening. Generelt positivt
møde, Kaj Kristensen vil gå af som formand.
Der har været årgangsformandsmøder i Fredericia med
ca. 15 deltagere og i København med ca. 35 deltagere.
Besøgscentret i Kastellet åbner snart, der skal bruges
et frivilligt guidekorps. GF medlemmer forsøges skånet
mest muligt.
Der holdes nordisk garderpræsidentmøde i København
i forbindelse med LG 360 års dag.

3

Meddelelser fra sekretariatet

JS er i fuld gang med at sætte sig ind i jobbet.
LG er i gang med en registrering af udlånte genstande.
Der er til forskellige garderforeninger et udlån til en
samlet værdi på ca. kr. 250.000. Svar fra enkelte foreninger udestår.
Gaverne, i forbindelse med julen, til de udsendte er
sendt, det drejede sig denne gang kun om 5 gaver.
10-års tegn hjemtages nu fra leverandøren, da kontrakten om lagerføring udløber. Bestillinger til brug i
2018 skal ske til sekretariatet, med efterfølgende udlevering på formandsmøderne i marts 2018.

4

Generel orientering om
økonomien – kvartalsrapporten

Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2017 udviser et mindre
underskud på kr. 3.000 mod et budgetteret overskud
på kr. 5.000, en af årsagerne er, at medlemsafgiften er
noget mindre end budgetteret.

5

Status i fonde og foreninger

Oversigt udleveret. Det diskuteredes kort, hvad der
skal ske med midlerne i ”Fødselsdagsgaven” ved dennes ophør. Det tages op ved næste møde.

6

Medlemsstatistik

Medlemstallet 10.666 udviser nærmest status quo i
forhold til samme tidspunkt sidste år, men er en del
lavere end tallet 1. oktober 2017, det skyldes mange
udmeldelser i forbindelse med kontingentopkrævning.

7

Garderbladet
a.

Generelt
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Intet.
b.

Distribution

I 2018 vil PostNord være eneste mulighed for distribution af et blad med vores oplagsstørrelse, hvilket vil
fordyre udbringningen. Flere tiltag vil derfor være nødvendige for at holde bladets produktionsomkostninger i
ro. Der udgives fortsat 11 numre om året. For at bringe vægten ned på 80 g. reduceres antal sider til 32 og
omslaget bliver samme papirkvalitet som øvrige sider.
Grafisk opsætning overgår fra marts 2018 til redaktionen og trykningen foretages ligeledes fra marts af det
nye trykkeri. Distributionen vil blive foretaget af PostNord på grundlag af aftale med PortoService. Udviklingen på distributionsmarkedet vil blive fulgt tæt.

8

Medieudvalget

Der har ikke været afholdt møde siden sidst.

9

Skydning

Landsskydning 200 m er nu afsluttet, endelig resultatliste forventes at foreligge inden jul, og faneplader vil
blive udleveret ved formandsmøderne i marts.
Stævnet i Vingsted 23. september var meget velbesøgt, succesen skyldes i høj grad den gratis ammunition. Samlet antal skydninger: 372. I den afsluttende
spisning deltog 82.
Pokaler fra landsskydninger medbringes af vindende
foreninger til formandsmøderne i marts 2018, og afleveres til regionsskydelederen.

10

Bowling

Der planlægges møde med de regionale bowlingledere
til marts 2018.
Præsidiet opfordres til at få et indtryk af interessen for
bowling under besøg i de lokale foreninger, og lade
indtrykket gå videre til de regionsansvarlige.
Man må ikke glemme det sociale aspekt i mødet med
andre ved turneringer og træning.

11

Hvervning

Hvervning foregår som før. Der bliver ved møderne nu
mere omhyggeligt præciseret hvilke områder, de forskellige foreninger dækker. Det meddeles tilhørerne, at
ønsker man på et tidspunkt ikke at fortsætte som medlem, så bør man melde sig ud, og ikke bare lade stå til
og blive slettet som restant.
Udvalget prøver hele tiden at identificere nye kandidater til HU.
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12

13

14

Kommende Repræsentantskabsmøder
Randers 2018

Opdateret køreplan fra Randers modtaget.

Slagelse 2019

GF 13 Vestsjælland i Slagelse blev besluttet på
repræsentantskabsmødet i Bogense. På nuværende
tidspunkt intet nyt.

Følgende år

Der arbejdes stadig i Reg. III på at finde en forening til
2020.

Hæderstegn
Udleverede

Ingen

Ansøgninger

Ingen til behandling.

Indkomne emner
a.

Ansøgning om tilskud til Gardergolf
2018

Ansøgningen fra GF 08 Randers om tilskud til afholdelse af golf i forbindelse med repræsentantskabsmødet
blev afslået. Fastholdes arrangementet, må det betragtes som et regionalt arrangement.
Gardergolf afholdes ikke længere i forbindelse med
repræsentantskabsmøderne, men på et andet tidspunkt. Ansøgning fra Karsten G. Holm til dette på kr.
10.000 blev godkendt.

12

b.

Ansøgning om tilskud til ammunitionskøb til Vingsted 2018

Ansøgning på op til kr. 25.000 blev godkendt.

c.

DG gave til 100 års jubilæer

Der er fra forskellig side kommet flere forslag, der vil
blive overvejet. Det drejer sig om økonomisk tilskud til
fane (kr. 2.500), faneplade, bordfane, fanebånd og
dirigentklokke.

Orientering fra vicepræsidenterne

Reg. I: NG: Flagdagen blev fejret flere steder i regionen. CH/LG holdt foredragsaften den 3. oktober, et fint
arrangement, men desværre med for få deltagere. Har
deltaget i besigtigelsen i Randes. Der har været afholdt
”lille formandsmøde”, hvor bl.a. fremtidig regionsrådsformand blev drøftet.
Reg. II: JSN: I vandskiarrangementet i Hvide Sande
deltog 50 tjenstgørende – og nogle få gamle gardere.
Flagdagen blev fejret i Viborg med ca. 300 deltagere
og 17 faner. Danmarkssamfundet har afholdt fanekursus i september. Der har været holdt Oktoberfest og 7.
november var der ”lille formandsmøde”.
Reg. III: UB har deltaget i Vingstedstævnet. Der har
været ”lille formandsmøde” 1. november. Det kom
frem, at man i referat fra præsidiemøder savner, hvad
der bliver besluttet mellem møderne, endvidere, at
hvad der umiddelbart efter møderne stadig er fortroligt, bør omtales på et senere tidspunkt, så referatet
kan udsendes hurtigt. Har deltaget i generalforsamling
i Vejle, hvor der blev udtalt megen tilfredshed med
Garderbladet.
Reg. IV: HG var foredragsholder ved et flagdagsarran-
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gement i Svendborg.
Reg. V: JC har medvirket ved udarbejdelse af ansættelseskontrakter, og ved ansættelse af forretningsfører.
Deltaget i Gardermarch og i efterfølgende evalueringsmøde, endvidere i møderne med garderforeningerne i Korsør og Holbæk samt arrangement på flagdagen og skydningen i Vingsted.

13

Eventuelt

Kommende møder:
Præsidiemøder: mandag den 26. februar 2018, lørdag
den 5. maj 2018, fredag den 8. juni 2018, mandag den
27. august 2018 og lørdag den 3. november 2018.
Formandsmøder: 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.

26. februar 2018
Referent

Ole Andkjær Christensen

Flemming Rytter

Ulrik Baunsgård

Niels Godiksen

Henrik Gattrup

Jens Saabye Nielsen

Jens Crone
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