26. februar 2018
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), Jørn
Knudsen (JK) og Michael Wienberg (MW).

Afbud fra: Peter Diessel (PD)

Dagsorden

Referat

0

Orientering om ”Cash Back World” ved Lars Det drejer sig om et fordelskort, præsidiet vil overveje
Peter Rostock Jehl.
betydningen for DG’s medlemmer.

1

Godkendelse af og underskrift af referat fra Referatet fra præsidiemødet den 18. november 2017
seneste præsidiemøde
blev underskrevet.

2

Præsidentens redegørelse

I velkomsten omtalte FR, at CH/LG ville komme senere
på mødet for at fortælle om situationen ved LG efter
forsvarsforliget. Steen Grubert er af helbredsmæssige
grunde fratrådt funktionen som stabshjælper for Præsidenten, han er afløst af Jørn Knudsen, formand for
Garderforeningen i København, der blev budt velkommen i kredsen. Ole Andkjær fratræder sin stilling som
sekretær ved udgangen af december 2018. Herefter
gik FR over til at omtale periodens begivenheder.
27. nov. Afskedsreception for Carsten Rasmussen.
30. nov. Folk & Sikkerhed holdt sikkerhedspolitisk konference på Christiansborg.
7. dec. AG/ÅRG møde hos Steen Grubert, der fortsætter i arbejdsgruppen, også efter fratrædelsen.
18. dec. Kontaktmøde med CH/LG.
3. jan. Møde med forsvarschefen (FC), det vil der være
ca. hvert halve år.
4. jan. Nytårskur på Christiansborg. Næste år vil 1.
vicepræsident deltage som repræsentant for DG og
DGU.
7. jan. Folk & Sikkerhed holdt nytårsgudstjeneste og
kranselægning i Kastellet.
8. jan. LG nytårsparole på GDK i Høvelte.
19. jan. Briefing fra FC i forbindelse med stabsofficersfrokosten.
26. jan. Møde i Remmen-fonden om den kommende
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uddeling.
21. feb. Deltagelse i generalforsamling i Holbæk.
24. feb. Frokost i Helsingør i anledning af foreningens
100 års jubilæum.
Der tegner sig måske en mulighed for et nyt IT system.
Der er måske også mulighed for ændring i organisationerne DSL/DSM, i DSL foreslås formandsrådet nedlagt.
Der overvejes stadig, hvordan officerer og befalingsmænd kan knyttes nærmere til DG.
Der arbejdes stadig på at finde en fødselsdagsgave til
Kronprinsen. Ulrik Baunsgaard, suppleret af Ole Andkjær, ser på en mulighed.
Der vil være besøg af nordiske Garderforeningspræsidenter i forbindelse med LG årsdag 2018.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på vores
forhold i forbindelse med persondataloven.
Det overvejes at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal
se på en eventuel revision af vedtægterne.

3

Meddelelser fra sekretariatet

To udenlandske foreninger mangler på nuværende
tidspunkt at betale medlemsafgiften 2018/1.

4

Generel orientering om
økonomien – kvartalsrapporten

Behandlet under pkt. 6 årsrapporten.

5

Status i fonde og foreninger

Oversigt over konti og depoter udleveret. Arbejdet med
fondene er nu overdraget fra Poul Breitenstein til Carsten Rasmussen.

6

Årsrapporten

Præsidiet behandlede og godkendte årsrapporten. Den
udviser et underskud på 68 t. kr. Hovedårsagerne er
mindre tilskud fra tipsmidlerne og indløsningen af
købsforpligtelsen for 10-års tegn.

7

Medlemsstatistik

Medlemsudviklingen i 2017 må betegnes som status
quo. Ved årets begyndelse var der 10.359 og ved dets
slutning 10.364. I løbet af jan. & feb. har der været
indmeldelser fra hold DEC-17, så den 26. feb. 2018 var
medlemstallet 10.472.

8

Garderbladet
a. Generelt
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Nyordningen er nu trådt i kraft, så grafisk layout nu

udføres af redaktøren.
b. Portotilskud for udlandsforsendelser

9

Medieudvalget

Den reelle pris for forsendelse af blade til udlandet er i
2018 kr. 21,67 pr. blad pr. modtager, den er for 1.
halvår 2018 opkrævet med det fulde beløb hos foreningerne. Det besluttedes, at fra og med 2. halvår
2018 betaler DGU-foreninger kr. 15,- mens de resterende kr. 6,67 afholdes af Fl. Andresens Forening.

Der forventes større aktivitet i udvalget i 2. halvår.
Man vil gerne have HU til at hverve mere gennem Facebook.

10

Skydning

15 m. Landsskydning er i gang t.o.m. marts.

11

Bowling

Er i fuld gang.

12

Hvervning

Der har været holdt hvervemøde og åbent hus.

13

Kommende Repræsentantskabsmøder

14

Randers 2018

Budget og opdateret ”køreplan” modtaget. Vicepræsident og forretningsfører vil holde et møde med formanden om justering af nogle punkter. Lokalforeningen skal, som det fremgår af håndbogen, betale MUK’s
deltagelse i kammeratskabsaftenen. Dagsordenen for
det formelle møde blev gennemgået.

Slagelse 2019

Intet nyt.

? 2020

Det forsøges at finde en mulighed i Reg. III.

Betaling for deltagelse
(dette punkt afholdt for lukkede døre)

Der betales for ansattes(à 1 person) fulde deltagelse.
Der betales for CH/LG m. frues fulde deltagelse.
Alle betaler selv for deltagelse i kammeratskabsaften
(bortset fra CH/LG m. frue og 3 ansatte).
Alle betaler selv for ledsagerturen lørdag.

Hæderstegn
Udleverede

15

De udleverede siden seneste møde blev nævnt.

Indkomne emner
Forretningsorden for DG Præsidium

Det foreliggende forslag blev godkendt med en tilføjelse om, at beslutninger, taget mellem møderne, skal
fremgå af referatet for det førstkommende møde.

DG Håndbogsudvalg

HG fortsætter i udvalget. Eventuel nybesættelse tages
der stillig til ved præsidiemødet i 3. kvt. 2018.

100 års jubilæumsgaver

Der kan gives ønskede gaver op til kr. 2.500.
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Fødselsdagsgaven
1. Vicepræsident

16

Er ophørt. Dens formue overføres til Garderfonden.
Præsidiet indstiller Jens Crone Region V.

Ansøgning om støtte

Historisk Samling har ansøgt om støtte til indkøb af 5
mannequiner. Det ansøgte blev bevilget fra Garderfonden.

Udmeldelse via DG hjemmeside

Funktionen med direkte udmeldelse ændres til en vejledning om, at lokalforeningen skal kontaktes.

Mødet blev her afbrudt med et indlæg
fra CH/LG

CH/LG orienterede om forsvarsforligets indvirkning på
LG. Man er kommet hæderligt gennem forliget, men
der er store udfordringer i implementeringen af ændringerne over de næste år.

Orientering fra vicepræsidenterne
og stabsmedhjælperen.

Reg. I: NG har været til 100 års jubilæum i GF 40 Hadsund, et arrangement med stort fremmøde. Men der er
nogen nødlidende foreninger i regionen, hvad er fremtiden – samarbejde? – nedlæggelse?
Reg. II: JSN I Viborg Domkirke har foreningen været
repræsenteret ved nytårsgudstjeneste og mindegudstjeneste for HKH Prins Henrik. Der blev orienteret om
et kommende besøg i juni af franske officerer.
Reg. III: UB har været til skydeaften i GF 03 Horsens
med 55 deltagere. Har deltaget som fanebærer for DSL
ved Prins Henriks bisættelse, der var 10-12 garderforeningsfaner. Det er i år Region V, der skal stille med
deltagere til Garderudveksling.
Reg. IV: HG kunne meddele, at der sandsynligvis kun
vil være én kandidat til valget til vicepræsident.
Reg. V: JC har været til LTM-møde, hjemsendelsesparade, regionsbowling og møde med GF 49 Korsør. Endelig omtaltes et meget vellykket arrangement med
pensioneret kammertjener Anker Andersen
JK var lige tiltrådt, og havde intet at berette.

17

Eventuelt
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Kommende møder:
Lørdag den 5. maj 2018, fredag den 8. juni 2018,
mandag den 27. august 2018, lørdag den 3. november
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.

5. maj 2018
Referent

Ole Andkjær Christensen

Flemming Rytter

Ulrik Baunsgård

Niels Godiksen

Henrik Gattrup

Jens Saabye Nielsen

Jens Crone
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