23. november 2019
kl. 09:00
Mødedeltagere: Jens Crone (JC), Jens Saabye Nielsen (JSN), Ulrik Baunsgård (UB),
René Rasmussen (RR), Jon Nielsen (JN), Andreas Dalsgaard (AD), Jan Stoltenborg (JS),
Michael Wienberg (MW), Henrik Agerlin (HA).
Afbud fra: Olav Vibild (OV), Michael Wienberg (MW).

Dagsorden

Referat

1

Godkendelse af og underskrift af referat fra Referatet fra præsidiemødet den 2. september 2019
seneste præsidiemøde
blev underskrevet.
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Opfølgning fra seneste præsidiemøde

Der er endnu ikke tegnet en ekstra fuldmagt til Sekretariatet.
Der er afholdt møde med Svendborg GF angående
afvikling af Repræsentantskabsmøde 2021.
JC har kontaktet HMD Adjudantstabschef og forespurgt gaveønsker i f.m. HMD 80 års fødselsdag.
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Præsidentens redegørelse
Julegaver

Der er pakket ca. 350 julegaver til Livgardens soldater. Gaverne til de udsendte er afleveret, mens den
resterende andel venter på at blive uddelt af CH/LG
juleaften.
Sekretariatet har gennem en støttekampagne solgt
300 sæt julekort á 5 kort. Kampagnen støtter julegaven til Livgardens soldater, og har indsamlet kr.
15.000. JC har medvirket til pakning af de 1500 enkeltkort.

Gardermarch
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Gardermarch 2019 blev afviklet d. 29. september.
Målet var sat til 1500 deltagere, men marchen blev
en større succes end ventet med ca. 1700 tilmeldte
marchdeltagere. En gavecheck på kr. 75.000 blev
overrakt til Livgardens Fond.
Ledelsen tilskriver særligt den nye medalje en stor
del af årsagen til den forøgede interesse.
Datoen for Gardermarch 2020 er sat til søndag d. 27.
september. JN vil fremadrettet medvirke som repræsentant for DG i styregruppen og her overtage opgaverne for JC.
Morten Salomonsen fra Gardernetværk har meddelt,
at han trækker sig fra arbejdsgruppen efter marchen
i 2020, hvilket stiller behov for, at der findes en ny
mand til at stå i spidsen for marchen.
JC har afholdt møde med Michael Klitvad og Michael
Wienberg med det formål at stifte en selvstændig

Gardermarch forening. Der arbejdes nu på at fastlægge vedtægter for foreningen.
Diverse repræsentation

JC har deltaget i forhenværende præsident for DG
Ivan Hermansens begravelse.
JC har deltaget i Køge og Omegns Garderforenings
100 års jubilæum.
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Dronningeparade

JC har deltaget i Dronningeparade med uddeling af
Dronningens Ur onsdag d. 13. november. Her deltog
regimentscheferne fra den svenske og norske Livgarde også. Regimentschefernes besøg var i anledning af, at der drøftes en ny model for Garderudveksling, hvor man i fremtiden vil søge at afholde ét
samlet arrangement for alle tre enheder.

Adventour

Der er afholdt møde med CH/LG, hvor stifterne af
Adventour, Thomas og Jacob, har præsenteret konceptet.
Umiddelbart udviste CH/LG betydeligt interesse i
produktet, og der arbejdes nu videre med projektet.
De første tilbagemeldinger fra garderne tyder dog
på, at produktprisen er sat for højt, hvilket kræver
en nærmere undersøgelse. Hvorvidt produktet kan
nå markedet medens hold AUG-19 er tjenstgørende
er uvist.

Strategisk Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppen har siden seneste præsidiemøde afholdt 2 møder. Der indsamles fortsat data til brug for
arbejdsgruppens analyse og efterfølgende behandling. Det forventes, at udkast til en rapport vil kunne
forelægges præsidiet med udgangen af januar 2020.

Møde med Chef II/LG

Der planlægges afholdt møde med Chef II/LG, OL
Torben Egidiussen, angående fremtidig struktur for
afholdelse af hvervemøde. Det ligger fortsat fast, at
DG er den første eksterne organisation til at præsentere for rekrutterne.

Uddeling af gaver

Siden seneste præsidiemøde har JC uddelt en række
gaver til vagterne: Playstation inkl. spil til Garderkasernen; DVD-afspiller med 50 film til Kastellet. Sammen med JN er uddelt: nyt fladskærms TV til Amalienborg; DVD-afspiller med 100+ film til Livgardens
Kaserne.

Nytårskur d. 3. januar

JC tager selv imod invitationen til næste nytårskur.

Meddelelser fra sekretariatet
Flemming Andreaasens Forening
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Der er indkommet besked om at en skrivelse angående geninvestering af udtrukne midler er modtaget.
Efterfølgende blev DG kontaktet af en Nordea medarbejder, der ikke kunne fremskaffe dokumentation

for forening eller tegningsberettigede. Nødvendig
dokumentation vil blive fremsendt.
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Bunkeudmeldelser

Der forekommer fortsat bunkeudmeldelser i stor udstrækning. Seneste har Sekretariatet modtaget udmeldelse af 21 medlemmer fra en garderforening.
Generelt er indtrykket, at flere foreninger ikke er opmærksomme på DGs faldende medlemstal og i tilknytning her til gør et tilstrækkeligt arbejde for at
fastholde medlemmer. VP’er bør understrege nødvendigheden af fastholdelse over for foreningerne.

Generel orientering om økonomien

Kvartalsrapporten udviser et fornuftigt resultat, og
det forventes, at årets resultat vil udvise et mindre
overskud.

Gaver i f.m. repræsentation

Spørgsmål angående gaver til foreningsreceptioner
mv. som repræsentant fra præsidiet blev rejst af JN.
Der ligger en præsidiebeslutning for retningslinjer
vedrørende gaver i forbindelse med 25, 50, 75, 100
og 125 års jubilæer, men da der ikke foreligger retningslinjer ved øvrige arrangementer, er tilgangen
hertil forskellig.
Nogle VP´er betaler for gaver ud af egen lomme,
hvor andre finder, at gaver givet som repræsentant
for DG/Præsidiet bør påhvile DG. Præsidiet besluttede at DG fremadrettet dækker gaver til skæve jubilæer for op til kr. 400. Det vil være op til den enkelte VP at beslutte, om denne ønsker at trækker på
muligheden herfor.
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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 Garderfonden
afholdt udgifter til indkøb af DVD afspiller samt fladskærms TV til vagten på Livgardens Kaserne og
Amalienborg. I Garderfonden er der samlet disponeret kr. 70.000,00 til fremtidige udgifter.
I Flemming Andresens Forening er der disponeret kr.
40.823,00 til fremtidige udgifter.

Ansøgning

Der er indkommet en ansøgning fra LG angående
midler til støtte til anskaffelse af T-shirts. Regimentet ønsker at uddele T-shirts til alle ansatte; fastansat såvel som værnepligtige.
Præsidiet besluttede at bidrage med kr. 10.000. Hertil besluttede præsidiet at reservere et beløb på kr.
5.000 de kommende 2 år som støtte til projektet.

Hensættelse af midler

Der skal hensættes midler til HM. Dronningens 80års fødselsdagsgave. Præsidiet besluttede at hensætte kr. 20.000 til gaven.
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Støtte til forsendelse af GBL
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Medlemsstatistik

JS fremlagde forslag om at DG fremadrettet støtter
udsendelse af Garderbladet til medlemmer af region
6 ud over det allerede fastsatte, således at egenbetalingen fremadrettet nedsættes fra kr. 15 til kr. 10.
Dette vil afstedkomme en årlig omkostning på kr.
5.000 for FL Andreassens Forening.
Præsidiet vedtog forslaget enstemmigt.

Medlemsstatistikken blev udleveret.
Det samlede medlemstal pr. 23. november udgør
9.764 medlemmer. Det er en tilbagegang på 93
medlemmer siden seneste præsidiemøde.
Hertil skal påregnes 482 aktive medlemmer i DGUNG.
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Garderbladet

Ny distributionsplan er klar og ligger på hjemmesiden. Distributionsplanen vil blive offentliggjort i januar 2020 bladet.
Ny skabelon til GBL er udsendt til foreningerne, og
de første foreninger har allerede taget skabelonen i
brug. Der er dog fortsat foreninger, der endnu ikke
har ibrugtaget skabelonen. VP´er opfordres til at
være ambassadører for den nye skabelon og sikre,
at den tages i brug. Det er væsentligt, at foreningerne bruger muligheden for at åbne foreningsarrangementer for naboforeningerne.
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Medieudvalget

Skydning

Der har ikke været afholdt møde siden seneste præsidiemøde.

Vingsted Skydningen af afviklet. Der har været et
mindre frafald af deltagere. Generel opleves stor tilfredshed med skydningen.
Landsskydningen på 200m er netop afsluttet. Der
har været et stort fald blandt deltagende skytter i
skydningen på 45 personer.
Fra 1.januar starter landsskydningen på 15m. VP´er
opfordres til at motivere foreningerne til at deltage.
Af de bevilgede midler på kr. 25.000 til ammunition
er det fulde beløb anvendt.
Skydeudvalget ansøger om kr. 25.000 til støtte til
indkøb af ammunition i 2020. Præsidiet imødekom
ansøgningen.
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Bowling

Sæsonen er i gang. I gældende efterår er en del anstrengelser anvendt på region 1, eftersom kun en
forening i regionen plejer at deltage, og nu har valgt
ikke at deltage i landsbowlingen. En drøftelse og opfordring til foreningen har afstedkommet, at foreningen fremadrettet vil deltage. Den ekstra indsats forventes at kunne resultere i flere deltagende foreninger fra regionen.
Trods tilbagegang i antal deltagende foreninger, er
bowlingudvalget forhåbningsfuld i forhold til et større
antal deltagende foreninger fremadrettet efter vedtagelse af nye propositioner for bowling.
Der ses en tendens til at flere foreninger deltager i
lokal bowling med ledsagere.
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Hvervning

AD og JS har afholdt hjemsendelsesforedrag for hold
APR-19 i dagene 4. – 6. november. Under foredraget
d. 5. november deltog JC og JN og forestod uddeling
af gardernål.
Hvervemøde planlagt til afholdelse d. 11. december
for hold DEC-19
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Kommende Repræsentantskabsmøder
a.
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2020 - Midtjydsk

Det er aftalt, at et koordinations og statusmøde mellem DG Sekretariat og værtsforeningen afholdes senest medio februar 2020. Der er forespurgt om muligheden for deltagelse af 4 tambourer. Midtjydsk GF
planlægger et udvidet repræsentantskabsmøde.

b. 2021 - Svendborg

JS og RR har afholdt møde med foreningen. Foreningen er ikke langt med forberedelserne, man har dog
allerede nu en skitse klar for programmet. Man forventer at afvikle mødet i weekenden 20., 21., og 22.
maj 2021. Det forventes, at der afholdes møde med
foreningen igen i første halvår 2021.

c.

Foreningen er fortsat eneste forening med bud på
afholdelse af repræsentantskabsmøde i 2022.

2022 - Holstebro

Hæderstegn

Der er bevilget 2 og godkendt 1 hæderstegn siden
seneste præsidiemøde. 1 indstilling blev behandlet
og godkendt.

Indkomne emner
a.

Udspisningsmiddag
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UB rejste forslag angående afholdelse af udspisningsmiddag for afgående præsidiemedlemmer m.fl.
Det er besluttet, at der forberedes en udspisningsmiddag for præsidiet samt afgående præsidiemedlemmer m.fl. inkl. ledsager.

Et flertal i præsidiet besluttede, at den planlagte udspisningsmiddag dels af økonomiske hensyn og dels
fordi tiden er løbet fra et sådan arrangement vil blive
afholdt som den sidste udspisningsmiddag. UB ønskede ført til referat, at han fortsat finder afholdelse
af udspisningsmiddag for fratrådte præsidiemedlemmer og disses ledsagere for en relevant tradition, og
at der derfor fortsat skal budgetteres med økonomi
hertil.
b. HMD 80 år – 16. april 2020

Jf. pkt. 3. Hertil kan tilføjes, at forberedelser for afholdelse af festligheder endnu ikke er DG bekendt.

c.

JN vil undersøge behov for udvidet forsikring i f. m.
Gardermarch.

DG forsikringer

Det understreges, at foreninger med skydning bør
indmelde sig under DGI, for herved at være dækket
af DGI forsikring. Det undersøges nærmere hvorvidt
foreninger kan nøjedes med at indmelde aktive skytter i DGI, eller om foreningen med fordel kan indmelde samtlige medlemmer af foreningen og dermed
opnå dækning af DGI forsikringer for hele foreningen.
Bestyrelsesansvarsforsikring. For at imødegå en
eventuel situation, hvor en person kan gøre sag mod
præsidiet anbefaler JN, at præsidiet tegner en bestyrelsesansvarsforsikring. Præsidiet ser ikke et umiddelbart behov for at tegne pågældende forsikring.
Cyberforsikring. JN anbefaler, DG at tegne en cyberforsikring mod et eventuelt hackerangreb. Præsidiet
ser ikke et umiddelbart behov for at tegne pågældende forsikring.
Kriminialitetsforsikring. Under gældende administrativ struktur i DG er det ikke muligt at tegne kriminialitetsforsikring.
d. DG fremtid

Efter præsidiet på seneste møde har nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af strategisk rapport,
har arbejdsgruppen afholdt 2 møder. Gruppen fortsætter arbejdet og forventer at præsentere udkast
til en rapport ved næstkommende præsidemøde.
Emnet blev behandlet.

e.

Danske Soldaterforeningers Landsråd, har fremsendt ansøgning på vegne af foreningen Blood of Hereos m.h.p. optagelse i DSL. Optagelse vil ultimativt
være afhængig af DG´s accept, og DSL ønsker derfor
en uformel tilkendegivelse af DG´s stillingtagen til
ansøgningen.

Blood of Hereos

Præsidiet forholder sig positivt i f.t. ansøgningen,
men ser frem til at modtage uddybende information
om ansøgende forening.
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Orientering fra vicepræsidenterne

Region 1: 6 foreninger fra regionen deltog i årets
flagdag. Umiddelbart finder OV, at der eksisterer et
godt samarbejde i regionen.
Region 2: JSN har deltaget i flagdagsarrangement
på Samsø. Oberstinden har besøgt Viborg. Garderudstillingen befinder sig fortsat på Samsø.
Region 3: Formandsmøde afholdt med deltagelse af
alle foreninger på nær en enkelt. Regionen vil på
kommende repræsentantskabsmøde foreslå vedtægtsændring m.h.p. at justere antallet af GBL til 10
årlige udgivelser. UB efterlyser DG aktivitetskalender
og beklager manglende information angående afdøde Ivan Hermansens begravelse samt planlagt antagelse af praktikant. Hertil påpeges af UB, at det er
præsidiet, der træffer de overordnede beslutninger,
hvormed Sekretariat og præsident ikke egenhændigt
kan træffe beslutning om antagelse af en ulønnet
studerende/praktikant i en begrænset periode.
Region 4: Der har været afholdt møde med JS og
Svendborg Garderforening angående afholdelse af
repræsentantskabsmøde 2021. 7 foreninger har deltaget i årets flagdag. Skydning og bowling er i gang.
Region 5: JN har afviklet formandsmøde med deltagelse af 17 ud af 20 foreninger. Der er fortsat foreninger, som ønsker lister med medlemmer af DGUNG fremsendt. JN har indskærpet, at foreningerne
ikke vil modtage informationer om disse. Der var
nødvendigvis ikke enighed om emnet, men mødet
sluttede med en 100% forståelse og respekt for, at
dette ”ung-projekt” skal have ”ro”, samt at der ikke
skal kontakt til klynge årgangene fra lokalforeningerne, mens initiativet afprøves.
Herudover har JN siden seneste præsidiemøde deltaget i: Køge og Omegns Garderforenings 100 års
jubilæumskoncert; Gardermarch m.h.p. at forberede
egen deltagelse i styregruppen; udvalgsmøder i strategisk arbejdsgruppe; Vestsjællands Garderforenings jubilæumsarrangement.
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Eventuelt

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

Mødet sluttede kl. 15:55
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Mandag d. 25. november 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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