25. februar 2019
kl. 10:00
Mødedeltagere: Niels Godiksen (NG), Jens Saabye Nielsen (JSN), Ulrik Bauns-

gård (UB), René Rasmussen (RR), Jens Crone (JC), Andreas Dalsgaard (ADA), Jan
Stoltenborg (JS), Michael Wienberg (MW).

Ingen afbud

Dagsorden

Referat

1

Godkendelse af og underskrift af referat fra Referatet fra præsidiemødet den 3. november 2018
seneste præsidiemøde
blev underskrevet.

2

Opfølgning fra seneste præsidiemøde
a.

Sammenlægning af DG/DGU

b. Ung-oplæg

c.
3

Forhøjelse af medlemsafgift

Fungerende præsidents redegørelse

Drøftes yderligere under pkt. 15. Der er grønt lys fra
alle DGU foreninger
Præsidiet er i mellemtiden enedes om et oplæg til udsendelse. Oplægget er klar til præsentation ved formandsmøder
Vil blive genoptaget under pkt. 15.

Holder fortsat fast ved at besøge Sekretariatet hver
tirsdag for løbende at drøfte relevante emner. Herunder særligt med fokus på økonomi, ung-oplæg samt
Garderbutikken.
Præsidenten har været i dialog med Knud Glavind angående fremtiden for Garderbutikken. Umiddelbart er
Knud klar til at overdrage det økonomiske aspekt af
Garderbutikken til DG. Udvikling af Garderbutikken og
mulighed for direkte tilmelding til arrangementer har
været drøftet, men af for nærværende skrinlagt.
Det er fortsat uklart, hvorvidt der bliver mulighed for
at afholde Amalienborg 225-års jubilæum.
Der er afholdt møde med MobilePay angående mulig
betalingsløsning til ung-oplægget. Uddybes yderligere
under pkt. 15.

4

Meddelelser fra sekretariatet

Alle foreninger har betalt halvårsafgift.
Overtagelse efter Ole Andkjær Christensen går fremad.
Himmerland og Hobro har fusioneret pr. 1. januar
2019.
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Ringkøbing og Skjern fusionerer og er konstitueret.

5

Generel orientering om økonomien
a.

Årsrapporten 2018

Medlemstallet for kontingentbetalende medlemmer har
første gang ved årsskiftet været under 10.000 medlemmer. Dette indvirker på årets indtægter fra medlemsbidrag.
Årets samlede indtægter beløber sig til kr. 2.080.200
Samlet set ender året med et overskud på kr. 93.544
hvoraf 10% henlægges til reservefonden.
På balancen udgør de samlede aktiver kr. 1.648.213
Samlede formue i Flemming Andressens Forening udgør pr. 31/12/18 kr. 3.489.686.
Samlede formue i Garderfonden udgør pr. 31/12/18 kr.
1.942.478.
Revideret budget for 2019 er udsendt til Præsidiet, og
viser pt. et underskud.

b. Budget 2019

Præsidiet støtter, at betaling fra ung-koncept igangsættes allerede ved indmeldelse for alle nye rekrutteringer. Dette vil afstedkomme en ekstra bruttoindkomst i 2019.
Der foreligger fortsat mulighed for at nedjustere antallet af Garderblade til 10 eksemplarer. Dette vil give en
besparelse på ca. kr. 100.000 i indeværende år.
Herudover foreligger muligheden for at hæve medlemsafgiften med 10. kroner pr. medlem. Dette vil dog
tidligst have indvirkning på budgettet i 2020.
Præsidiet ønsker mulige løsninger drøftet på Formandsmøder i 2019.

c.

6

DSL kontingent

Status i fonde og foreninger

Der er indkommet forslag fra DSL angående forhøjelse
af medlemsafgift til DSL på kr. 0,25 pr. medlem.
Præsidiet har ingen indvendinger til forslaget.

Oversigt over midler til rådighed samt over disponerede midler udleveret.
Præsidiet enedes om, at midler i 2019 skal prioriteres
til investering i projekter, der kan fremtidssikre De
Danske Garderforeninger.
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a.

Ansøgninger

Ansøgning indkommet fra Ringkøbing Garderforening
angående støtte til afholdelse af Gardernes Vandskiløb.
Der ansøges om kr. 12.000.
Præsidiet er af den opfattelse, at baggrunden for støtte
til arrangementet ikke har levet op til præsidiets målsætning om at tiltrække og fastholde unge medlemmer.
Præsidiet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen.

b. Politik for tildeling af støtte i fremtiden

7

Medlemsstatistik

Præsidiet drøftede muligheden for i fremtiden at tildele
støtte til arrangementer afhængig af formål, indhold og
deltagerantal. Beslutning om tilskud vil ske, når nye
ansøgninger foreligger. Støtte vil alene blive vurderet i
forhold til egentlige arrangementsomkostninger.
Medlemsstatistikken blev udleveret.
Det samlede medlemstal udgør på nuværende tidspunkt 10.059 medlemmer.
Heraf udgør værnepligtige 294 medlemmer. Værnepligtige medlemmer er gratis medlemmer under aftjening af værnepligt.
Det reelle antal betalende medlemmer udgør 9.765
medlemmer pr. 25. februar 2019.

8

Garderbladet

Sekretariatet har modtaget en forespørgsel angående
deadline på Garderbladet. Forespørgslen har til hensigt
at drøfte mulighed for at rykke deadline tættere på
Garderbladets udgivelsestidspunktet.
Redaktøren orienterede præsidiet om, at den tidlige
deadline ikke bør ændres grundet indleveringsfrister
hos trykkeri og distributør, der forhindrer at deadline
fremrykkes.

9

10

Medieudvalget

Skydning

Der har ikke været afholdt møde siden seneste præsidiemøde.

Skydeudvalget har indgået kontrakt for produktion af
riffelplader med Jydsk Emblem Fabrik for en 3-årig
periode.
Landskydning 15m afsluttes primo april.
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Bowling

Der afvikles regionsbowling i løbet af 1. kvartal.
Der er indkommet forslag om tilpasning af vedtægter/propositioner for bowling. Udvalget er henstillet til
at træffe en beslutning internt.

12

Hvervning

13

Kommende Repræsentantskabsmøder
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Hvervemøde primo januar er afviklet. Dette afstedkom
196 nye DG medlemmer.

a.

Værtsforeninger
Vestsjælland GF (Slagelse) 2019

Budgettet fra Vestsjælland GF er indkommet og blev
gennemgået af præsidiet.
Dagsorden for Repræsentantskabsmødet blev kort
gennemgået.

Midtjydsk GF 2020

Intet nyt fra værtsforeningen.

Svendborg GF 2021

Svendborg GF har budt ind som værtsforening i 2021.
Præsidiet vil anbefale Svendborg som værtsforening i
2021.

b. Økonomi
14

15

Hæderstegn

Betalt DG-deltagelse blev drøftet.
Emnet blev drøftet og indkomne indstillinger behandlet.

Indkomne emner
a.

DSL
Landsrådsmøde

DG præsidium står pt. ikke til at være repræsenteret i
DSL ved landsrådsmødet såvel som formandsmøderne.
UB deltager i årets landsrådsmøde på vegne af DG.
Fremadrettet vil pågældende vicepræsident, i vis region formandsmødet afvikles i, deltage i DSL formandsmøde.

Nordisk Stævne

Afholdes i Elverum d. 12-16. juni 2019. Der har hidtil
været tradition for, at DG betaler for deltagelse af et
antal DG-repræsentanter
Grundet ønsket om at investere DG midler i fremtidssikrende projekter, valgte præsidiet ikke at sende repræsentanter fra samtlige regioner til et DG betalt
Nordisk Stævne i indeværende år.
I stedet vil pladserne blive tilbudt repræsentanter fra
region 1, 3 og 5 i 2019. I 2021 vil repræsentanter fra
region 2 og 4 blive tilbudt en plads. Respektive Regionsråsformænd vil undersøge for regionsrepræsentanter og herefter informere Sekretariatet senest d. 15.
marts pågældende år. Øvrige DG pladser tilbydes til
medlemmer for egen regning.

b. DG Gavepolitik

Præsidiet besluttede, at der fremover anvendes Kay
Bojesen Stålgarder m. gevær/fane som gave til afgående præsidiemedlemmer m.fl.
Hertil blev politik for øvrige gaver diskuteret.
Foreningsgaver:
75 år: Fanebånd
100 år: Førhen er foreninger tilbudt en gave
for op til kr. 2.500 efter foreningens ønske. Politiken for gaven ændres fra en fast beløbsgrænse til en case by case baseret model. Sekretariatet vil forestå kontakten med pågældende forening.
125 år: Samme koncept som ved 100 års gaver.
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c.

Nytårskur

For fremtiden vil den siddende 1. vicepræsident repræsentere DG ved Nytårskur. I det tilfælde en siddende
Præsident ikke bliver inviteret på baggrund af tidligere
virke, vil denne som minimum én gang i embedsperioden blive tilbudt deltagelse i nytårskuren.

d. Formandsmøder 2020

Det foreslås at formandsmøder i 2020 afvikles i uge 9
og 10 på følgende datoer:
Region 5: Lørdag d. 29. februar
Region 1: Onsdag d. 4. marts
Region 3: Torsdag d. 5. marts
Region 4: Fredag d. 6. marts
Region 2: Lørdag d. 7. marts

e.

Kandidat(er) til Præsident for DG

Jens Crone er indkommet som forslag som Præsident
for DG, og er villig til at opstille for en 1-årig periode.

f.

Vedtægtsændring – DGU optagelse i
DG

Alle DGU foreninger har accepteret forslag om sammenlægning med DG samt forslag til nye fællesvedtægter.
Forslag til vedtægter indeholdende DGU integration i
DG vil blive fremlagt på Repræsentantskabet i Slagelse
2019.

g. Garderbutikken

Emnet blev behandlet under pkt. 3.
Præsidiet ønsker dog at undersøge muligheder for at
investere i en webshop udelukkende til salg af billetter
til diverse DG arrangementer

h. Unge oplæg

i.

16

Eventuel ekstraordinær forhøjelse af
medlemsafgift.

Orientering fra vicepræsidenterne

Oplægget er udsendt til foreningerne og vil blive debatteret på formandsmøderne. Konceptet vil blive præsenteret af JC, JS og AD. Sekretariatet arbejder nu på at
etablere en ny platform på DG hjemmeside, således at
betalingen kan ske via MobilePay.
Emnet blev behandlet under pkt. 5b.

Reg. 1: NG: Det forventes at der bliver afviklet regionsskydning. På formandsmødet skal der indstilles og
vælges en kandidat som ny regionrådsformand. NG
afventer fortsat indstilling af kandidat(er), men forventer dog at en kandidat vil blive meldt på banen.
Reg. 2: JSN: Der er afholdt regionsbowling. Ringkøbing-Skjern er fusioneret. Viborg GF har forsøgt at
samle unge gardere, men uden positivt resultat. Aarhus GF planlægger regionsudflugt til Christiansborg,
hvortil der har været stor tilslutning. Der arbejdes på
en Samsø-tur til efteråret.
Reg. 3: UB: Har deltaget i generalforsamling i Vejle GF,
hvor afgiftsstigning eller nedjustering af antal GBL
udgivelser blandt andet blev drøftet. Har deltaget i
skydeaften hos Horsens GF, der har stor succes med
foreningsarrangementer. Midtjydsk GF har afholdt generalforsamling, og drøftet handlemuligheder i forhold
til fastholdelse af unge medlemmer. Blandt andet blev
en ”mentor-ordning”, hvor et ældre medlem tager
hånd om et ungt/nyt medlem i foreningen, foreslået.
Reg. 4: RR: Har besvaret henvendelser angående unge-oplægget. Regionsskydning samler ca. 50 personer
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i Bogense d. 28. februar.
Reg. 5: JC: Har deltaget i et fællesarrangement, afholdt af3 foreninger for 5. år i træk med stor succes.
JC anbefaler andre regioner at planlægge ud over foreningsgrænserne. JC har deltaget i tidligere vicepræsident og forretningsfører Torben Buhls bisættelse, samt
deltaget i regionsbowlingmesterskabet.
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Eventuelt
a.

Bjælkeannoncer

Der er pt. tegnet 13 bjælkeannoncer i Garderbladet,
men der er fortsat plads til mange flere bjælkeannoncer.

b. Skydelederuddannelsen

JS afholder kursus i region 4 d. 10. april, samt for de
nordsjællandske foreninger ii region 5 d. 6. april. JS
tilbyder kurset til alle regioner i DG, og der arbejdes på
et fælles kursus afholdt i region 2 og 3.

c.

Sekretariatet har arbejdet på at afholde en markering
af jubilæet Flere faktorer har dog spillet negativt ind
herpå, hvorfor endelig afgørelse om mulighed for et
arrangement udestår.

Amalienborg 225 Års Jubilæum

d. Kommende møder

Præsidiemøder 2019:
Lørdag d. 4. maj
Formandsmøder 2019:
Region 5: Lørdag d. 9. marts
Region 3: Mandag d. 11. marts
Region 1: Tirsdag d. 12. marts
Region 4: Onsdag den 13. marts
Region 2: Lørdag den 16. marts
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