4. maj 2019
kl. 09:00
Mødedeltagere: Jens Crone (JC), Olav Vibild (OV), Niels Godiksen (NG), Jens

Saabye Nielsen (JSN), Ulrik Baunsgård (UB), René Rasmussen (RR), Jon Nielsen
(JN), Andreas Dalsgaard (ADA), Jan Stoltenborg (JS), Michael Wienberg (MW).

Ingen afbud

Dagsorden

Referat
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Godkendelse af og underskrift af referat fra Referatet fra præsidiemødet den 25. februar 2019 blev
seneste præsidiemøde
underskrevet.
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Opfølgning fra seneste præsidiemøde
a.

Ung-initiativ

Oplæg er udsendt og præsenteret ved formandsmøderne. Generelt udviste samtlige regioner tilslutning til
at initiativet igangsættes. Oplægget genoptages under
pkt. 12. og pkt. 15 a.

b. Sammenlægning af Garderbladet Forslaget om at sammenlægge to numre af GBL for
(GBL) november og december.
november og december måned blev udlagt til debat på
formandsmøderne. Generelt var der opbakning til at
sammenlægge de to udgivelser til én udgivelse.
c.

Ansøgninger om støtte til arrange- Der er givet afslag på Ringkøbing-Skjern GF ansøgning
menter.
om støtte til Gardernes Vandskiløb.

d. Garderudveksling
e.
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Genoptages under pkt. 15 b.

Forslag om vedtægtsændringer i Forslaget om vedtægtsændringer for optagelse af DGU
DGU
under DG er udsendt.

Fungerende præsidents redegørelse

Garderbutikken og Garderhop.dk. Siden seneste præsidiemøde er der brugt meget tid på at mægle mellem
parterne. Striden opstod ifbm. DG adventskalender,
hvor DG oprettede et digitalt varekatalog. Efter den
ene stridende parts involvering af Chef Livgarden, har
JC valgt at lukke det digitale varekatalog, og meddelt
Chef Livgarden at striden vil afklares internt, uden Chef
Livgardens yderligere involvering.
Der er nu fremlagt et udkast til en skriftlig aftale mellem parterne, Knud Glavind (KG) og Claus Harkjær
(CH).
Formandsmøderne er afholdt. Det primære emne på
samtlige møder var præsentationen af unge-initiativet
samt DG økonomiske situation.
Møderne har også i år været planlagt yderst uhensigtsmæssigt, og der henstilles til, at møderne i 2020
fastlægges så de afholdes over 5 sammenhængende
dage.
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Unge initiativet er søsat d. 23. april med første rekruttering på hold APR-19. Første fase af initiativet har
været en stor succes med en rekruttering på ca. 80%
af indkaldelsesholdet, uden tekniske nedbrud på den
nye platform.
Når initiativet skal formelt godkendes om 3 år, kræves
vedtægtsændringer. I den forbindelse vil det være
hensigtsmæssigt at foretage en større vedtægtsændring. Dette vil præsidenten på et senere tidspunkt
vende tilbage til.
Møde med Chef Livgarden. Der afholdes fortsat statusmøder med Chef Livgarden, hvor der er et godt
samarbejde. Ved seneste møde blev det bl.a. meddelt,
at Livgarden indstiller gejlingen af vagttasker af operationelle hensyn.
Der er afholdt møde med KG om repræsentantskabsmøde i Slagelse 2019. Alt tegner til at være i orden.
Gardermarch. Jon Nielsen har som regionrådsformand
tilbudt at indtræde i Gardermarch-gruppen som afløser
for JC. Dette vil træde i kraft fra og med planlægningen af Gardermarch 2020.
I år indføres et nyt medaljesystem i anledning af 5-års
jubilæet.
HMD 80 års fødselsdag. Der er afsat kr. 20.000 til majestætens fødselsdagsgave. Gaveidéer efterspørges.
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Meddelelser fra sekretariatet

I forbindelse med formandsmøderunden aflagdes besøg hos Kjeldsens kagefabrik, der loyalt har støttet
gaveudsendelsen til Livgardens udsendte. I den forbindelse blev der sagt tak for støtten og givet en gave til
virksomheden.
Adresser. Ved hver udsendelse af Garderbladet modtager Sekretariatet en vasket adressefil med ændringer
til medlemsdatabasen. På senest modtagne fil fremgik
mere end 2.500 adresser med fejl. Heraf var ca. 700
permanente adresseændringer.
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Generel orientering om økonomien

a.

Budget 2019
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Regnskab 2018 er udsendt til foreningerne forud for
Repræsentantskabsmødet. Der var ingen bemærkninger fra de kritiske revisorer til regnskabet. Præsidiet
drøftede revisionsprotokollen ift. at hele fuldmagten
ligger hos én medarbejder. Der var enighed om, at
denne ordning bør fortsætte af hensyn til Sekretariatets arbejdsgange. Man ønsker dog, at Sekretariatet
får en ekstra fuldmagt til enten præsidenten eller
kommunikationsansvarlig, således at DG økonomiske
aktiviteter kan fortsætte, i det tilfælde forretningsføreren skulle få forfald. JS sætter i værk.
Budgettet for 2019 er udsendt til foreningerne. Et revideret budget, der tager højde for færre medlemmer

samt frafaldet af bladtilskuddet, er udsendt til præsidiets medlemmer. Af den årsag udviser 2019 budgettet
et større underskud.
Dette forhold er forud for præsidiemødet drøftet med
foreningerne i forbindelse med formandsmøderne, og
der er herfra givet opbakning til at foretage en reduktion med én udgivelse i 2019. Diverse argumenter for og
imod en reduktion blev fremlagt og behandlet i den
efterfølgende drøftelse af DG økonomiske situation, og
Præsidiet enedes om, at sammenlægge GBL udgivelserne i november og december til ét fælles nummer,
og således spare udgifterne til udgivelser af et nummer
i december måned. Dette vil blive meddelt Regionsrådene direkte samt Repræsentantskabet under præsidentens beretning under kommende Repræsentantskabsmøde.
Ligeledes er budget for 2020 udsendt til foreningerne. I
budgettet er der taget højde for en større ændring af
medlemsindtægter, idet indtægterne fremadrettet både
vil tilgå som medlemsbidrag fra foreningerne samt
direkte fra unge-initiativet. Såfremt Ung-initiativet
indfrier målsætningerne, vil der over de kommende år
blive skabt et større indtægtsgrundlag, som forventes
at bringe en bedre balance mellem udgifter/indtægter.
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Status i fonde og foreninger

a.

Oversigt over midler til rådighed samt over disponerede midler blev udleveret.

Ansøgning om støtte fra Vagtkom- Ansøgning fra Vagtkompagniet er modtaget. Vagtkompagniet
pagniet ønsker en DVD-afspiller samt et antal DVD-film
til vagten på Kastellet. Det anslås, at der skal tilsidesættes kr. 2.500 til denne ansøgning. Præsidiet enedes
om at imødekomme ansøgningen.

b. Ansøgning om støtte fra GSE ved Ansøgning fra GSE ved Livgarden modtaget. GSE ønDen Kongelige Livgarde
sker en Playstation samt spil til vagten på Garderkasernen. Det anslås, at der skal tilsidesættes kr. 4.000
til denne ansøgning. Præsidiet enedes om at imødekomme ansøgningen.
c.
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DG Legater ved LG Årsdagsparade

Præsidiet enedes om at uddele op til to legater á kr.
2.500 ved kommende Årsdagsparade.

d. Ansøgning om tildeling af legat

Ingen indkomne ansøgninger.

e.

Præsidiet besluttede at bevilge op til kr. 2.000 som
støtte til afvikling af DG/LG stand under arrangementet.

Støtte til Åben Hede i Oksbøl

Medlemsstatistik

Medlemsstatistikken blev udleveret.
Det samlede medlemstal udgør på nuværende tidspunkt 10.121 medlemmer.
Heraf udgør værnepligtige gratister 184 medlemmer.
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Det reelle antal betalende medlemmer udgør 9.937
medlemmer pr. 4. maj 2019.
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Garderbladet

Jf. Præsidiets beslutning under pkt. 5.a om sammenlægning af GBL november og december, vil redaktøren
meddele dette til trykkeriet samt distributøren.
UB meddelte, at DSL præsidie bør tilsendes GBL af
hensyn til DSL kalender. UB sammensætter en mailliste, der fremover vil modtage GBL elektronisk.
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Medieudvalget

Skydning

Der har ikke været afholdt møde siden seneste præsidiemøde.

Status udsendt til præsidiets medlemmer. Siden seneste præsidiemøde er Landskydningen afviklet. Endelig
resultatliste vil blive fordelt til foreningerne i forbindelse med Repræsentantskabsmøde 2019.
Fremadrettet vil der blive skudt landsskydning 200 m i
august og september, og der vil være skydning i Vingsted lørdag d. 21. september.
Vedrørende skydning i Vingsted er baner bestilt.
Der har været afholdt fælles informations- og undervisningsarrangementer ved henholdsvis Horsens GF,
Region IV og Nordre Birks GF, med gennemgang af
sikkerhedsbestemmelserne og forberedelse til den afsluttende skydelederprøve.
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Bowling

Søndag den 28. april var Regionsbowlingledere fra
Region II, III, IV og V – samlet med Landsbowlinglederen. Her har man drøftet proportioner/regelsæt og
fundet grund til at ændre disse. Fremover må der kun
være 1 licensspiller på hvert hold, men hver forening
må stille med lige så mange hold som de ønsker. Dette
gøres for at se om vi kan få en endnu mere jævnbyrdig
konkurrence.
Landsresultatet blev samlet og vi kunne berette om 23
hold og mange flotte resultater. Listen med det endelige resultat offentliggøres på Repræsentantskabsmødet.
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Hvervning
a.

Status indkaldelseshold APR 19
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Hverveudvalget har afholdt hvervemøde for hold APR19 henholdsvis d. 23. og 29. april. Ved 1. kompagni
rekrutteredes 112 medlemmer, og ved 2. kompagni
104 medlemmer. I alt 216 nye medlemmer fra hold
APR-19.
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Kommende Repræsentantskabsmøder

a.

Dagsorden 2019

Den 25. maj afvikles årets Repræsentantskabsmøde i
Slagelse af Vestsjælland Garderforening.
Dagsordenen for Repræsentantskabsmødet er udsendt,
indeholdende forslag om formel godkendelse af ungeinitiativet som en prøveordning for 3 år samt forslag
om ændring af fællesvedtægter, som følge af DGU
ansøgning om fuld integration i DG. Dagsordenen blev
gennemgået af præsidiet.

b. Værtsforeninger
I 2020 afvikler Midtjydsk Garderforening Repræsentantskabsmøde.
Præsidiet enedes om at indstille Svendborg Garderforening som værtsforening ved Repræsentantskabsmødet i 2021.
c.

Økonomi
Opdateret budget fra Vestsjælland Garderforening var
ikke indkommet inden mødet. JS kunne dog meddele,
at det seneste fremviste budget ser fornuftigt ud.
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Hæderstegn

Emnet blev behandlet.

Indkomne emner
a.

DG Unge-initiativ

Hverveplatformen der skaber grundlaget for rekruttering samt betalingsaftaler med medlemmer i årgangsklyngerne under unge-initiativet er færdigudviklet, og
har bestået sin prøve under hvervemøderne d. 23. og
29. april uden tekniske nedbrud.
Pt. er der indkommet 100 betalinger fra hold APR-19.
Den resterende andel forventes at indkomme primo
maj, når betalingsaftalerne er ”konfirmeret” ved de
rette instanser. Konfirmation af en betalingsaftale tager ca. 8 hverdage, hvorfor betalingerne fra medlemmer rekrutteret d. 29. april endnu ikke er indkommet.

b. Status Nordisk Stævne

Personer fra henholdsvis region 1 og 3 deltager med
DG betalt deltagelse som repræsentanter for DG.

c.

Møderækkefølgen for formandsmøder i 2020 blev fastlagt med følgende mødedatoer:

Formandsmøder 2020

Region
Region
Region
Region
Region

5,
2,
1,
3,
4,

lørdag d. 29. februar (Roskilde)
søndag d. 1. marts (Holstebro)
mandag d. 2. marts (Thisted)
tirsdag d. 3. marts (Kolding)
onsdag d. 4. marts (Bogense)

d. DG udvalg og disses sammensæt- På forslag af UB ønskedes sammensætningen i DG
ning
udvalg drøftet mhp at tilsikre, at værdifuld viden om
udvalgenes arbejde i rette tid kan overdrages mellem
vicepræsidenter, således viden ikke går tabt i forbindelse med en vicepræsidents udtræden af præsidiet.
Da præsidiet ikke havde fuld klarhed over alle udvalgs
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sammensætning, indstillede man UB til at fremkomme
med en komplet oversigt til præsidiemødet i august
måned.
e.
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Fordeling af opgaver til Årgangspa- Emnet blev behandlet.
rade

Orientering fra vicepræsidenterne

Region 1. Nyligt tiltrådte vicepræsident Olav Vibild
meddelte af regionen afholder formandsmøde mandag
d. 13. maj. I Aalborg vil man markere Valdemarsdag.
Region 2. Aarhus GF ser meget ud over foreningsgrænserne og inviterer naboforeninger til større arrangementer. Samarbejdet i Ringkøbing-Skjern fusionen
går godt. Viborg fejrer Valdemarsdag.
Region 3. DG Hæderstegn overrakt til Varde GF formand. Kongeå Egnen havde ved seneste generalforsamling udfordringer med at finde en ny formand. Ved
en ekstraordinær generalforsamling var det ej heller
muligt. Foreningens formand valgte derfor at fortsætte
virket som formand, indtil en fusion med en naboforening kan opnås, hvorpå foreningen nedlægges.
Der er afholdt Landsrådsmøde i DSL. Den varslede
kontingentstigning blev ikke foreslået under mødet, og
vil således ikke træde i kraft.
Oberst Christian Arildsen (chef for Ingeniørregimentet)
valgt som ny præsident for DSL.
Region 4. Har afholdt formandsmøde.
Region 5. Nyligt tiltrådte vicepræsident Jon Nielsen
meddelte, at han har taget kontakt med sine foreninger, og stiller sin hjælp og støtte til rådighed for foreningerne. JN meddelte, at han har intention om at
afholde et årligt møde med regionsrådet.
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Eventuelt

a.

Jon Nielsen meddelte præsidiet, at han har i sinde at
trække sig fra sit arbejde som honoreret forsikringsmægler for DG med årets udgang for at undgå et
eventuelt spørgsmål om interessekonflikt. Fra og med
2020 vil Jon stille sin ekspertise på forsikringsspørgsmål til rådighed for Sekretariatet som uegennyttig rådgiver.
Kommende møder
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Fredag d. 24. maj kl. 14
Mandag d. 2. september kl. 10
Lørdag d. 23. november 09
Mandag d. 24. februar kl. 10
Lørdag d. 2. maj kl. 09

Mandag d. 6. maj 2019
Referent

Andreas Dalsgaard

Jens Crone
Præsident

Ulrik Baunsgård
Vicepræsident region 3

Olav Vibild
Vicepræsident region 1

René Rasmussen
Vicepræsident region 4

Jens Saabye Nielsen
Vicepræsident region 2

Jon Nielsen
Vicepræsident region 5
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