5. maj 2018
kl. 09:00
Mødedeltagere: Flemming Rytter (FR), Niels Godiksen (NG), Jens Saabye

Nielsen (JSN), Ulrik Baunsgård (UB), Henrik Gattrup (HG), René Rasmussen (RR),
Jens Crone (JC), Andreas Dalsgaard (ADA) til kl. 11, Ole Andkjær Christensen
(OAC), Jan Stoltenborg (JS), Jørn Knudsen (JK) fra kl. 11 og Michael Wienberg
(MW) til kl. 11.

Afbud fra: Peter Diessel (PD), Henrik Agerlin (HA), Albert Dieckmann (ADI)

Dagsorden

Referat

1

Godkendelse af og underskrift af referat fra Referatet fra præsidiemødet den 26. februar 2018 blev
seneste præsidiemøde
underskrevet.

2

Opfølgning fra seneste præsidiemøde
a.

Indstilling til valg af 1. vicepræsident

b. Cash Back World

3

Præsidentens redegørelse

Ved første præsidiemøde i 2019 indstilles ny kandidat
til 1. vicepræsident.
Ingen interesse for at indgå et samarbejde. Tilbud afmeldes.

I velkomsten var der en særlig velkomst til ny vicepræsident i Region IV René Rasmussen, der deltog for
første gang.
Begivenheder siden det seneste præsidiemøde:
27. feb. Ledergruppemøde i DSM. DSM og DSL vil blive
forsøgt sammenlagt.
27. feb. Første planlægningsmøde om Gardermarch
2018.
3. – 10. mar. formandsmøde-runden, der forløb stilfærdigt.
9. mar. møde i Privatkassen. Denne udsender regelmæssigt et nyhedsbrev, dette vil blive stillet til rådighed for videreformidling for KOMANS.
14. mar. Dronningeparade. JC trådte til med kort varsel, da FR måtte melde afbud på grund af sygdom.
22. mar. Generalforsamling i GF 49 Korsør, der besluttede sammenlægning med GF 13 Vestsjælland.
10. apr. Medlemsmøde i GF 62 Ndr. Birk.
13. - 15. apr. DSL Landsrådsmøde i Aalborg, der var
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bred opbakning til sammenlægning med DSM.
16. apr. V-møde på GDK med FM Claus Hjort Frederiksen.
18. apr. Repræsentant for DSL ved arr. på Dybbøl
Banke.
20. apr. Et af de tilbagevendende møder med CH/LG.
23. apr. Møde med LE/HIST-SAML vedr. etablering af
ny venneforening.
28. apr. Deltog i Marineforeningens sendemandsmøde i
Køge, som repræsentant for DSL.
DG’s økonomi er stram. Det økonomiske aspekt skal
med i alt, hvad vi foretager os. Budgetopfølgningen må
effektiviseres. Der skal afsættes midler til ITanskaffelser både i 2019 og 2020.
Projektet med belysning af mindesøjlen på GDK stilles i
bero af økonomiske grunde.
Fødselsdagsgaven til Kronprinsen blev drøftet.

4

Meddelelser fra sekretariatet

Alt vedr. Repræsentantskabsmødet er udsendt til foreningerne.
Fremover vil 100 års jubilæumsgaven fil foreninger
være en faneplade og et DG-skjold.
Persondataforordningen: Arbejdsgruppen vedr. Persondataforordningen har afleveret sit udkast til DG’s
vejledning med tilhørende dokumentation. Udkastet
har været forelagt en professionel sagsbehandler på
området. Vejledning og skabeloner vil blive udsendt til
foreningerne. Vil også blive tilsendt DSL og DSM som
inspiration.

5

Generel orientering om økonomien
Kvartalsrapporten

Udviser et underskud på kr. 38.000. Det er især distributionen af Garderbladet, der er steget meget. Fremover ændres opstillingen, så den bliver mere sammenlignelig med budgetopstillingen. Egenkapitalen er på
kr. 1.3 mill.

Regnskab 2017

Er udsendt til foreningerne.

Budget 2018 og 2019

Flere idéer til besparelser blev drøftet. Følgende blev
besluttet: Der holdes kun ét præsidiemøde i 2. halvår
2018, skydeudvalgsmødet aflyses, ved mødet med LTM
og ny årgangsforening serveres kun kaffe. Der må ikke
i 2018 anvendes regionsmidler, i 2019 ændres grund-
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laget for regionsmidler fra kr. 5,00 pr. medlem til kr.
2,00 pr. medlem.

6

Status i fonde og foreninger

Oversigt over konti og depoter samt over disponerede
midler udleveret.

7

Årsrapporten

Er udsendt. De kritiske revisorer havde ingen bemærkninger til årsrapporten.

8

Medlemsstatistik

Ved årsskiftet var medlemstallet 10.364. Pr. 5. maj
2018 er medlemstallet 10.345.

9

Garderbladet

Garderbladet er nu blevet ”klima-neutralt”, både papir
og tryksværte er nedbrydeligt.
Der arbejdes på en artikelserie om, hvad der stod i
Garderbladet for meget lang tid siden, eksempelvis for
100 år siden.
Der vil blive arbejdet på, at gøre stoffet om regimentet
mere alsidigt, så det ikke kun handler om de værnepligtige og vagterne.

10

Medieudvalget

Der har ikke været afholdt møde siden seneste præsidiemøde, der forventes større aktivitet i udvalget i 2.
halvår 2018.

11

Skydning

15 m. Landsskydning er nu afsluttet, 200 m. skydes i
aug. og sep. Den 22. sep. er der skydning i Vingsted.

12

Bowling

Rapport modtaget fra Henrik Agerlin – taget til efterretning.

13

Hvervning

Der har været holdt hvervemøde 19. apr. 2018. Ikke
alle blanketter er modtaget endnu.

14

Kommende Repræsentantskabsmøder
Randers 2018

Køreplan uforandret. Opdateret budget udleveret. Reglerne for eventuel støtte fra DG bør klarificeres og klart
fremgå af håndbogen. Budgetskabelonen bør udbygges. Randers skal udarbejde en mere specificeret angivelse af de beløb, der eventuelt kan gives tilskud til fra
DG.

Slagelse 2019

Planlægningen er i fuld gang.

2020

GF 58 Midtjydsk vil tilbyde at afholde repræsentantskabsmøde 12.-14.6.2020.
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15

Hæderstegn
Udleverede

16

16

De udleverede siden seneste møde blev nævnt.

Indkomne emner
Ansøgning om støtte fra VTKMP

Godkendt med op til kr. 8.000 til brætspil til vagterne
(fra Garderfonden).

Ansøgning om støtte fra Kenneth Olsen

Godkendt med kr. 8.000 til Tambourernes besøg hos
GF 97 Pacific Northwest (fra Fl. Andresens Foren.).

DG legater ved årsdagsparaden

Godkendt med kr. 10.000 (fra Garderfonden).

Ansøgte legater

Modtagne ansøgninger om legater til ”værdigt trængende” gamle gardere, kunne ikke imødekommes på
grund af anden prioritering af rådige midler.

Oplæg vedr. 1 vicepræsident

Behandlet under punkt 2.

Fordeling af opgaver ved årgangsparade

DG’s opgaver blev gennemgået.

Orientering fra vicepræsidenterne

Reg. I: NG: Der er for tiden flere 100 års jubilæer i
regionen. Der har været afholdt Vendelboskydning. Der
er kommet ny regionsskydeleder: DEC-06 Peter Christensen fra Vendsyssel GF. Der blev viderebragt et
ønske om, at der sendes en mail, når der er nyt på
hjemmesiden, - vil ikke blive imødekommet.
Reg. II: JSN: Prinsens Livregiments Soldaterforening
har fejret 100 år jubilæum. Der arbejdes på, at sammenlægge GF 39 Ringkøbing og GF 64 Skjern. To markante medlemmer i Viborg er for nylig med kort mellemrum døde: tidligere vicepræsident Mogens Rohrberg og tidligere formand Peder Tovgaard.
Reg. III: UB: Der har været formandsmøde. UB har
været til 3 generalforsamlinger og uddelt hæderstegn.
Positiv stemning ved alle møder.
Reg. IV: HG: Regionsskydning med 39 deltagere og
formandsmøde med valg af ny VP.
RR: Nyt og spændende! Noget positivt: Der blev nyvalgt et yngre medlem til bestyrelse i GF 51 Nordfyn.
Reg. V: JC: Har været til møde om Gardermarch, formandsmøde, Dronningeparade, nedlæggelse af GF 49
Korsør, et par generalforsamlinger, møde med LTM og
ny årgangsforening og regionsskydning.
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17

Eventuelt

Kommende møder:
Præsidiemøder: Fredag den 8. juni 2018 (forud for
repræsentantskabsmødet), lørdag den 6. oktober
2018, mandag den 25. februar 2019 og lørdag den 4.
maj 2019.
Formandsmøder 2019: Reg. V lørdag den 9. marts
2019, reg. III mandag den 11. marts 2019, reg. I tirsdag den 12. marts 2019, reg. IV torsdag den 14. marts
2019 og reg. II lørdag den 16. marts 2019.
Dannebrog bliver 800 år 15. juni 2019, det vil blive
fejret i stort omfang med bl.a. faner. Nærmere herom
vil tilgå.
Alle blev anmodet om at prøve på at få selvstændige
erhvervsdrivende i medlemsskaren til at tegne annoncer i Garderbladet. Alle medlemmer bør overveje,
hvordan der skaffes flere annoncører til Garderbladet.
Mødet slut 15:15.

8. juni 2018
Referent

Ole Andkjær Christensen

Flemming Rytter

Ulrik Baunsgård

Niels Godiksen

René Rasmussen

Jens Saabye Nielsen

Jens Crone
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