2. september 2019
kl. 09:00
Mødedeltagere: Jens Crone (JC), Olav Vibild (OV), Jens Saabye Nielsen (JSN),
Ulrik Baunsgård (UB), René Rasmussen (RR), Jon Nielsen (JN), Andreas Dalsgaard
(AD), 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 4. maj 2019 blev unseneste præsidiemøde
derskrevet.
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Opfølgning fra seneste præsidiemøde
a.

Garderbutikken

Der er fremlagt en samarbejdsaftale mellem Knud Glavind og Claus Harkjær. Parterne har aftalt at fortsætte
samarbejdet under den hidtidige gældende samarbejdsaftale.

b. Fuldmagt

Der er endnu ikke foretaget yderligere mhp at tilegne
Sekretariatet en ekstra fuldmagt.

c.

Efter ønske modtaget fra Vagtkompagniet har Sekretariatet indkøbt en DVD-afspiller samt 50 DVD-film til
kastel-vagten.

Ansøgninger

Efter ønske modtaget fra GSE ved Livgarden har Sekretariatet indkøbt en PS4 samt dertilhørende konsolspil til vagten på Garderkasernen i Høvelte.
Under Årsdagsparaden uddeltes et legat á 2.500 kr. til
Garder Lantau, kontorhjælper ved Kommandokontoret.
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Præsidentens redegørelse

DG-UNG initiativet er iværksat efter godkendelse på
Repræsentantskabsmødet i Slagelse. Under hvervningen af hold APR-19 lykkedes det at rekruttere 201 nye
medlemmer, hvoraf 195 har gennemført betalingen af
2. rate. Under hvervningen af hold AUG-19 lykkedes
det at rekruttere 267 nye medlemmer. Emnet genoptages under pkt. 15 d.
Adventour: DG har indledt et partnerskab med firmaet
Adventour, der har til hensigt at skabe en oplevelsespakke til garderne i vagtkompagniet. Bag firmaet står
gammel garder Jakob Nissen samt hans bror Thomas
Nissen. Ønsket er at skabe en pakke der inkluderer
medlemskab af nærliggende fitnesscenter samt oplevelser for garderne, medens de er tjenstgørende i
Vagtkompagniet. Adventour er nu ved at færdigudvikle
koncept samt hjemmeside, og forbereder sig på at
introducere konceptet, når hold AUG-19 roterer til Livgardens Kaserne.
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Chefmøderne: Der holdes fortsat løbende statusmøder
med Chef Livgarden. Generelt er oplevelsen, at DG
møder stor interesse for organisationen ved Livgarden.
Gardermarch: Et nyt medaljesystem er indført, hvilket
virker til at have øget interessen for årets march. I
skrivende stund har billetsalget overgået marchen i
2018 med en lille måned til march-start. Forventet
antal deltagere i år er 1500.
Den 21. august afholdtes en ceremoni i Officersmessen
på Livgardens Kaserne, hvor forhenværende præsident, Kammerherre, oberst Flemming Rytter modtog
”Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsat”. Desuden
modtog Rytter Chefen for Livgardens Mønt nr. 15, hvor
begrundelsen særligt blev lagt på Rytters indsats forud
for- og under de seneste forsvarsforligsforhandlinger.
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Meddelelser fra sekretariatet

Fusion: Kongeå Egnens Garderforeninger har fusioneret med Garderforeningen for Kolding og Omegn pr. 1.
september. Foreningerne fortsætter nu virket under
navnet Garderforeningen for Kolding og Omegn. 37
medlemmer overføres til Garderforeningen for Kolding
og Omegn, og 1 medlem overføres til Sønderjydsk
Garderforening.
Sponsoraftale med OK Benzin: Der er tegnet 4 nye
profiler i indeværende år med OK benzin. Imidlertid
skal DG tegne 10 nye profiler årligt for at leve op til
aftalen. Det anbefales, at der ydes en fælles indsats,
for at DG lever op til aftalen.
Medlemsafgift: Næsten alle foreninger har indbetalt
medlemsafgift for 2. halvår 2019. Opkrævningen har
ved flere foreninger været præget af uoverensstemmelse mellem foreningens og Sekretariatets medlemsregister, hvilket har forsinket processen.
Man har ved flere foreninger registreret, at der sendes
lange udmeldelseslister til Sekretariatet, uden at man
lokalt har ydet en indsats for at kontrollere, om pågældende medlemmer reelt ønsker udmeldelse. Derfor har
flere foreninger modtaget et svar fra Sekretariatet om,
at medlemmerne først udmeldes, når foreningen har
været i kontakt med pågældende. Det har i flere tilfælde mere end halveret antallet af udmeldelser.
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Generel orientering om økonomien

Resultatopgørelsen udviser et mindre overskud i forhold til det budgetterede for 2. kvartal. Det bemærkes
dog, at resultatet skyldes en større besparelse.
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Status i fonde og foreninger

Oversigt over midler til rådighed samt over disponerede midler blev udleveret.
Siden seneste præsidiemøde er der fra Garderfoden
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afholdt udgifter til indkøb af DVD samt DVD film, PS4,
Nordisk Stævne, Legat til uddeling under årsdagsparaden, samt til afvikling af Åben Hede. I Garderfonden er
der samlet disponeret kr. 40.823,00 til fremtidige udgifter. Tilbage af ikke-disponerede midler står kr.
1.878,53.
I Flemming Andresens Forening er der disponeret kr.
58.496,00 til fremtidige udgifter. Tilbage af ikkedisponerede midler står kr. 25.994,23.
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Medlemsstatistik

Medlemsstatistikken blev udleveret.
Det samlede medlemstal udgør på nuværende tidspunkt 9.857 medlemmer. Heraf udgør værnepligtige
gratister 185 medlemmer.
Det reelle antal betalende foreningsmedlemmer udgør
således 9.672 medlemmer pr. 2. september 2019.
Hertil skal påregnes 462 aktive medlemmer i DG-UNG.
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Garderbladet

AD præsenterede en ny skabelon til indsendelse af
foreningsbidrag til Garderbladet. Den nye skabelon har
til hensigt at fremme ”åbne” foreningsarrangementer
ved at overskueliggøre for redaktøren, hvilke foreningsarrangementer der er åbne for naboforeninger.
Fremadrettet vil der i Garderbladet blive lagt fokus på
at fremhæve åbne foreningsarrangementer, således at
det for læseren vil være nemmere at danne sig et
overblik over tilgængelige aktiviteter i regionen.
Præsidiet godkendte forslaget. Den nye skabelon vil
blive udsendt til alle foreninger i september måned. Fra
og med indsendelse af foreningsbidrag til januar-bladet
2020, skal alle foreninger anvende den nye skabelon.
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Medieudvalget

Skydning

Der har ikke været afholdt møde siden seneste præsidiemøde.

Status udsendt til præsidiets medlemmer.
Landskydning 200 m afvikles i august og september
måned. Invitationer er udsendt til alle garderforeninger.
Vingsted Skydningen afholdes lørdag d. 21. september.
Skydebane og ammunition er bestilt.
Landsskydningen på 15 m vil fremadrettet blive skudt
fra januar måned. Mere herom vil tilgå GBL samt blive
udsendt til foreningerne.

Referat fra præsidiemøde 2. september 2019

11

Bowling

Bowlingsæsonen er startet.
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Hvervning

Siden seneste præsidiemøde har Hverveudvalget deltaget i følgende aktiviteter:
Gardens Dag på Garderkasernen d. 25. maj.
Hjemsendelsesorientering for hold DEC-18 medio juli
på Livgardens Kaserne.
Hvervemøde for indkaldelseshold AUG-19 d. 14. august
på Garderkasernen, hvor det lykkedes at rekruttere
267 nye medlemmer.
Desuden har der været informations- og hverveaktivitet i forbindelse med DG og LG deltagelse i Åben Hede
i Oksbøl d. 23. juni 2019.
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Kommende Repræsentantskabsmøder

a.

2019 - Vestsjælland

15

Det endelige regnskab for Repræsentantskabsmødet
afholdt af Vestsjællands Garderforening blev gennemgået og godkendt med enkelte bemærkninger.

b. 2020 - Midtjydsk

Sekretariatet vil i nær fremtid afholde et statusmøde
med Midtjydsk Garderforening. Umiddelbart planlægger foreningen ikke på deltagelse af Livgardens Musikkorps i forbindelse med Repræsentantskabsmødet i
2020.

c.

Sekretariatet vil afholde et indledende møde med
Svendborg Garderforening inden årets udgang.

2021 - Svendborg

d. 2022 - Holstebro
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Den 25. maj afvikledes årets Repræsentantskabsmøde
i Slagelse af Vestsjælland Garderforening.

Hæderstegn

Der er indkommet en ansøgning fra Garderforeningen
for Holstebro og Omegn angående afholdelse af Repræsentantskabsmødet i 2022.
Ingen ansøgninger var indkommet.

Indkomne emner
a.

HMD 80 år – 16. april 2020

JC vil efterspørge gaveønsker hos adjudantstabschefen, men gode ideer efterspørges.
Det forventes, at der først vil blive meldt ud angående
et eventuelt arrangement i 2020, men foreningerne
anbefales at reservere fanerne til d. 16. april 2020.

b. DG udvalg og disses sammensæt- DG udvalg blev gennemgået og konsolideret med følning
gende resultat:
Medieudvalget: Andreas Dalsgaard (formand), Ulrik
Baunsgaard, Jan Stoltenborg samt Simon Caspersen
(ad hoc)
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Hverveudvalget: Albert Dieckmann (formand), Peter
Fremming, Peter Nielsen, Oskar Volland (ad hoc). Udvalget støttes administrativt af Sekretariatet.
Skydeudvalget: Jan Stoltenborg (formand), Peter
Christensen (reg 1), Anders Bjerg (reg 2), Ulrik Baunsgaard (reg 3), Sendy Alstrøm (reg 4), Ole Olsen (erg
5).
Bowlingudvalget: Henrik Agerlin (formand), Karsten
Fruergaard (reg 2), Jørgen Jeppesen (reg 3), Vag Jensen (reg 4), Svend Clausen Beck (reg 5).
Håndbogsudvalget: Henrik Gattrup (formand), René
Rasmussen, Jan Stoltenborg
Gardermarch: Andreas Dalsgaard, Jon Nielsen, Kim
Olsen (Frederiksborg Amts GF)
Årgangsudvalget samt IT-udvalget nedlægges.
Herudover besluttedes det, at man én gang årligt, i
august måned, vil revidere sammensætningen af udvalgene.
c.

DG forsikringer

JN fremlagde forsalg til tegning af nye forsikringer,
herunder en bestyrelsesansvarsforsikring, cyberforsikring samt en kriminalitetsforsikring. JN vil vende tilbage med yderligere på førstkommende præsidiemøde i
november måned.
Desuden lod JN understrege, at DG foreninger bør tegne forsikring under DGI, der fremadrettet også dækker
forsikring af netbank.

d. DG fremtid

Emnet blev behandlet.
Præsidiet besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe
mhp at udarbejde et strategisk papir for DG organisation. Arbejdsgruppen består af Jens Crone, Olav Vibild,
Jon Nielsen, Jan Stoltenborg og Andreas Dalsgaard.
Arbejdsgruppen vil på førstkommende præsidemøde
præsentere gruppens foreløbige arbejde. Gruppen forventes at have et færdigt papir til godkendelse på præsidiemødet i februar 2020.

16

Orientering fra vicepræsidenterne

Region 1: Der er afholdt et ”lille formandsmøde” i
regionen. Det bemærkes at en enkel forening i regionen er særlig inaktiv. OA vil tage hånd om situationen.
Region 2: Garderudstillingen er sendt til Samsø i anledning af flagdagen d. 5. september. Musikkorpset har
afholdt koncert i Aarhus. Til Valdemarsdag deltog 2
foreninger i regionen.
Region 3: Horsens har stor succes med afholdelse af
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Manneturen. Det anbefales at andre foreninger drager
erfaring af Horsens koncept. UB har deltaget i Nordisk
Stævne i Elverrum. Kongeå Egnens GF og GF for Kolding og Omegn har fusioneret. Det forventes at flere
foreninger vil fusionere.
Region 4: Valdemarsdag blev afviklet på Fyn. 2 foreninger deltog ikke.
Region 5: JN overvejer at indkalde regionens foreninger til et lille formandsmøde. Det forventes at mødet
vil blive afholdt inden årets udgang.
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Eventuelt

Kommende møder.
Lørdag d. 23. november 09
Mandag d. 24. februar kl. 10
Lørdag d. 2. maj kl. 09

Onsdag d. 4. september 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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