27. august 2018
kl. 10:00
Mødedeltagere: Niels Godiksen (NG), Jens Saabye Nielsen (JSN), Ulrik Bauns-

gård (UB), René Rasmussen (RR), Jens Crone (JC), Andreas Dalsgaard (ADA), Ole
Andkjær Christensen (OAC), Jan Stoltenborg (JS), Jørn Knudsen (JK).

Ingen afbud

Dagsorden

Referat

1

Godkendelse af og underskrift af referat fra Referatet fra præsidiemødet den 5. maj 2018 blev unseneste præsidiemøde
derskrevet den 8. juni 2018.
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Opfølgning fra seneste præsidiemøde

Punkt 4: Materiale vedr. Persondataforordningen er
udsendt til alle foreninger i maj. Ca. 30% har indtil nu
svaret, øvrige kontaktes i løbet af september.
Punkt 16: (for alle 3 nedenståendes vedkommende)
Brætspil indkøbt og givet til vagterne.
Støtten til tambourernes besøg i USA er afregnet.
2 legater på tilsammen kr. 5.000 blev uddelt på LG
årsdag.
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Fungerende præsidentens redegørelse

FR og JC var i maj på Amalienborg for at overrække
gavebrev til HKH Kronprinsen i anledning af fødselsdagen.
Møde med landstalsmanden og årgangsbestyrelsen for
de ved udgangen af juli hjemsendte gardere gav en
række nyttige oplysninger om de unges holdninger. De
har ikke den store interesse for lokale arrangementer,
men vil gerne samles med årgangen. De finder også
indmeldelsesformen gammeldags. En væsentlig del af
problematikken belyses også i CH/LG klumme i Garderbladets august-nummer.
Implementeringen af forsvarsforliget: Der kommer i
første omgang ikke en løjtnantskole i Høvelte, og etablering af et 4. vagthold forventes først sidst i 2019.
DG’s organisation kan virke tung at arbejde med, men
det vil kræve en større vedtægtsændring at ændre på
det. JC og JS vil primo september have møde med et
medlem, der vil komme med idéer, han har fra ledelsen af en anden landsdækkende organisation.
Der arbejdes med, at DGU bliver integreret i DG som
Region VI. Det vil kræve en lille vedtægtsændring, og
der er i den anledning nedsat en arbejdsgruppe til at
udarbejde et forslag til behandling på formandsmøder
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og repræsentantskabsmøde.
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Meddelelser fra sekretariatet

Alle foreninger har betalt medlemsafgiften for 2. halvår.
Det Nordiske Præsidentmøde ultimo juni kostede ca.
kr. 25.000. Det er mange penge og megen tid på lidt,
idet det faglige udbytte er for lavt. Fremover skal det
være mindre omfattende. Det holdes hvert 3. år på
skift mellem de 3 skandinaviske lande.
DG deltog i Åben Hede i Oksbøl, det var et meget vellykket arrangement.
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Generel orientering om økonomien
Kvartalsrapporten

Budget 2018 og 2019

Vil fremover blive opstillet med 1 kolonne for årsbudget og kolonner med realiserede beløb for perioderne.
Rapporten vil også blive forsynet med relevante noter.
Tilrettede oversigter blev gennemgået. Der forventes
et 0-resultat for 2018.
På næste præsidiemøde skal omkostningsniveau samt
DG udgifter for repræsentantskabsmøder drøftes.
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Status i fonde og foreninger

Oversigt over konti og depoter samt over disponerede
midler udleveret.
Præsidiet vil gerne vide, hvor mange der deltager i
arrangementer støttet af præsidiet, eksempelvis gardergolf og vandski. Iværksættelse af Sekretariatet!
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Medlemsstatistik

Ved halvårsskiftet var medlemstallet 10.185. Pr. 27.
august 2018 er medlemstallet 10.133. Heraf er 111
ikke betalende værnepligtige medlemmer.
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Garderbladet

På næste præsidiemøde skal der tages stillig til distributionsformen i 2019. Foreningerne skal tydeligt gøres
opmærksom på, at der ikke kommer et blad 1. december 2018. Man opfordres til at kontakte mindre selvstændige erhvervsdrivende i medlemsskaren med henblik på annoncering i Garderbladet.
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10

Medieudvalget

Skydning
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Der har ikke været afholdt møde siden seneste præsidiemøde.
Der er ryddet op på hjemmesiden, og der har været en
undersøgelse for at finde de rette fokusområder på de
sociale medier.

200 m. skydes i aug. og sep. Den 22. sep. er der
skydning i Vingsted.
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Bowling

Rapport modtaget fra Henrik Agerlin – taget til efterretning.
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Hvervning

Der har været holdt hvervemøde 23. aug. 2018.
Desuden har der været hvervning ved Gardens Dag,
Åben Hede og hjemsendelsesorientering.
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Kommende Repræsentantskabsmøder
Randers 2018

Regnskab godkendt, det udviser et overskud på ca. kr.
1.000

Slagelse 2019

JC og JS holder i løbet af efteråret møde med Vestsjællands GF. Udgangspunktet skal være et resultat på kr.
0. Deltagerudgiften bør holdes inden for kr. 4.000 pr.
par.

Midtjydsk GF 2020

Forberedelsen er i gang til repræsentantskabsmødet
12.-14.6.2020. Det er en udfordring at finde hotelkapacitet i området.

Følgende år og DG tilskud

Ved valg af værtsforening skal frivillighed gå forud for
retningslinjerne i håndbogen.
Reglerne for DG’s støtte til repræsentantskabsmøder
præciseres således:
DG betaler lokaleleje til afholdelse af repræsentantskabsmødet samt kaffe og rundstykker forud for mødet. Der betales mod dokumenterede udgifter og maksimalt kr. 10.000.
DG betaler for deltagelse af 2 tambourer til eventuel
aftenfest (indkvartering på hotel og samt bespisning).
Der betales mod dokumenterede udgifter og maksimalt
kr. 8.000.
Alle øvrige udgifter planlægges som udgangspunkt af
foreningen til at blive dækket af budget/regnskab for
afholdelse af repræsentantskabsmødet. Ved særlige
udgifter og forhold drøfter værtsforeningen med sekretariatet og regionens vicepræsident herom.
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Hæderstegn
Udleverede
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De udleverede siden seneste møde blev nævnt.
Indkomne ansøgninger behandlet.

Indkomne emner
Valg af stedfortræder for fungerende
præsident.
Ansøgning om støtte fra Livgardens Historiske samling.
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Vicepræsident for Region III Ulrik Baunsgaard blev
valgt.
Godkendt at støtte med op til kr. 6.500 til udstilling om
DG på trappen til LGHIST og DG. Beløbet betales af
Garderfonden.
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Orientering fra vicepræsidenterne

Reg. I: NG: Har deltaget i 100 års jubilæer i GF 43
Vendsyssel og GF 44 Morsø.
Der arbejdes på fusion af GF 34 Himmerland og GF 35
Hobro.
Reg. II: JSN: Fortalte om et spændende virksomhedsbesøg og et vellykket vandskiarrangement. Der arbejdes på en fusion af GF 39 Ringkøbing og GF 64 Skjern.
Reg. III: UB: Havde deltaget i ”mannetur” i GF 03 Horsens. Den blev afholdt for 76. gang. Der var 66 deltagere.
Reg. IV: RR: Vil være til stede ved modtagelsen af HM
Dronningen i Svendborg ved besøget i september.
Reg. V: JC: Orientering givet under punkt 3.
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Eventuelt

Kommende møder:
Præsidiemøder: Lørdag den 3. november 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.

Mødet slut 14:40.

3. november 2018
Referent

Ole Andkjær Christensen

Jens Crone
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