DE DANSKE GARDERFORENINGER

RÅD & VINK FOR ÅRGANGSFORMÆND
*ÅRGANGSFORENINGENS FORMÅL ER:
At fastholde og styrke kammeratskabet som blev grundlagt under tjenesten ved LG således, at det
personlige netværk, som én gang er skabt, fastholdes livet ud.
*ORGANISATION
Det bør være op til talsmændene (lands, kompagni, vagtholds) inden hjemsendelsen, og bedst i
tidsrummet mellem man får REXér på, holder Blå Fest og kommer til Vagtkompagniet, at få oprettet
en årgangsforening/årgangssammenslutning. I de seneste år er det blevet kutyme, at landstalsmanden
besætter formandsposten indtil et evt. valg kan finde sted. Der er ingen faste love og regler for en
sådan forening, men det kan man naturligvis etablere. Ofte vil man i starten etablere sig med
formand, næstformand, kasserer og sekretær. Om der skal betales kontingent eller ikke, bestemmer
man selv. En del årgange opkræver et mindre beløb om året (f.eks. 50,00) til dækning af frimærker,
opsparing til årgangsfest m.v.
Vær opmærksom på, at så længe årgangens økonomi er oprettet som en foreningsøkonomi, skal der
iht. foreningsloven ikke betales skat. Revisionen af kassen kan foretages af bestyrelsen, eller af en
tilknyttet revisor fra årgangsforeningen. Nogle foreninger vil fordele bestyrelsesposterne geografisk,
andre finder det praktisk at have posterne fordelt i samme geografiske område, således at det er nemt
at mødes. Bestyrelsesposterne kan også have en vagtholdsvis fordeling.
*HVORDAN FASTHOLDES KONTAKTEN TIL MEDLEMMERNE
Det er meget vigtigt, konstant at vedligeholde et adressekartotek, idet listen over
hjemsendelsesadresser, som udleveres på hjemsendelsesdagen, i princippet derefter er uaktuel, da
listen føres ikke up to date af LG. Den bedste måde at holde den opdateret på, er ved at udsende et
informationsbrev eller mail mindst én gang om året, med information om ”årets gang” i årgangen,
samt info om aktiviteter af interesse, f.eks. aktiviteter via DG..
Hvert femte år kan man udsende en revideret adresseliste (navn, adresse, telefonnumre, e-mail
adresse samt evt. medlemskab af en garderforening).
Med informationsbrevet udsendtes (i ”gamle dage”) et girokort, hvor man opfordrer medlemmerne
til at indbetale min. 50,00 kr. til dækning af udgifter. Dette kan naturligvis også ske via mail, hvor
man opfordres til at betale via betalingsservice eller bankoverførsel. Ud over listen fra De Danske
Garderforeninger (DG) over årgangsmedlemmer som er medlem af en garderforening, kan man
f.eks. holde kontakt eller søge efter gardere fra egen årgang på facebook, samt på DG hjemmeside
(se næste afsnit).

www.denkongeligelivgarde.com har til formål, at gøre det let at finde årgangskammerater og dermed
gøre det let at fastholde kammeratskabet og netværket fra sin tid i Livgarden. Gå ind og foretag
tilmelding. Det er gratis og forbliver det.
*HVILKEN HJÆLP GIVES FRA DG
Hver 5.år udsender DG information til årgangsformænd om det kommende jubilæum (5-10-15…etc).
Årgangen kan få tilsendt en liste over de fra årgangen som er medlem af en garderforening.
Spørgsmål angående jubilæet kan også rettes til DG´s. sekretariat (se Garderbladet).
I Garderbladets marts og april numre, har jubilerende årgangsforeninger mulighed for at få en omtale
af det kommende jubilæum, typisk ¼ spalte som er gratis.
DG har netop lanceret en moderniseret hjemmeside på www.garderforeningerne.dk . Her kan man
finde oplysninger på samtlige årgangsforeninger og deres formænd.
Formændene fra de jubilerende årgange, mødes normalt med DG´s præsident inden paraden.
For at ovenstående kan fungere, er det vigtigt at bestyrelsen v/minimum formanden (men
selvfølgelig helst hele årgangen), gennem en lokal garderforening, er medlem af DG, og således er
inde i systemet.
Ved jubilæer mødes man ofte til paraden, og derefter til en frokost. Ved 25-års jubilæet – kan også
være før og efter – er det ofte sådan ,at man har damer med, og starter med en middag lørdag aften,
mødes igen til paraden søndag, og afslutter med frokost. Efter paraden arrangeres der ofte et særskilt
arrangement - museumsbesøg eller lignende - , inklusive frokost for damerne. Alt efter hvad som har
størst interesse og appel for årgangens medlemmer, planlægges aktiviteterne.
*AKTIVITETER
Som beskrevet ovenfor, er det normalt, at man mødes hver 5 år, og gør specielt en del ud af 25-40-50
års jubilæerne.
Hvert år, den første søndag i maj, afholdes en årgangsparade på Livgardens Kaserne for alle årgange,
såvel for de som har runde jubilæer, som de såkaldte ”skæve årgange”.
25 og 50 års jubilarerne føres på plads i paraden af tambourer.
I nogle få tilfælde afholder årgangen regionale aktiviteter, gerne i samarbejde med den lokale
garderforening.
*GARDERKORTET er et fordelskort, som udleveres til alle rekrutter, og fungerer frem til
hjemsendelsen., Derefter kan man, som medlem af en lokal garderforening, erhverve det gennem
garderforeningen eller direkte fra dgglavind@dbmail.dk
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