24. februar 2020
kl. 10:00
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),
Afbud fra: Amin Amirian (AA)

Dagsorden

Referat

1

Godkendelse af og underskrift af referat fra Referatet fra præsidiemødet den 23. november
seneste præsidiemøde
2019 blev underskrevet.
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Opfølgning fra seneste præsidiemøde

3

Ekstra fuldmagt

Fuldmagten er fortsat ikke tegnet, men vil blive
behandlet forud for næstkommende præsidiemøde
jf. pkt. 5.

Planlagt møde med chef 2. BTN

Mødet er afholdt. Se pkt. 3.

Investering af midler i Flemming
Andresens Forening

Midlerne er investeret.

T-shirts til Livgarden

Der er støttet med kr. 10.000,00

Møde med Midtjydsk GF angående
årets repræsentantskabsmøde

Mødet er afholdt. Se pkt. 14.a.

Præsidentens redegørelse

Perioden siden seneste præsidiemøde har været
præget af megen ro. Der er skrevet personlige julekort til vores samarbejdspartnere, hvor der takkes
for støtten og samarbejdet.

Hvervekit

På kommende formandsmøde vil Sekretariatet udlevere hvervekit til foreningerne, der kan anvendes
til lokal rekruttering. Tiltaget er tilsigtet at styrke
den lokale rekruttering. Nærmere information herom følger på kommende formandsmøder.

Møde med chef 2 BTN, OL Torben
Egidiussen

Der er pakket 200 gaveæsker til 2. bataljon, hvis
formål er at fremme kendskabet til DG. Æsken indeholder et regimentsbælte, en gardernål og en
folder med information om DG. Æskerne vil blive
udleveret til alle fastansatte ved bataljonen, og
fremadrettet når der ankommer nyt personel hertil.
Æskerne vil blive uddelt d. 1. april, hvor DG vil holde et kort oplæg vedrørende organisationen for
bataljonens kadre.
Sekretariatet beder præsidiet om, at der afsættes
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Rekruttering og markedsføring

Ny medlemsdatabase

Betalingsmodul til hjemmeside

en post på kr. 30.000,00 til markedsføring på budget 2020 og det nye budget.
Behovet for at anskaffe et nyt system til håndtering
af medlemmer er fortsat aktuelt. JN arbejder pt.
med at indhente tilbud og løsning. Hertil forventes
en omkostning på kr. 50.000,00.
Sekretariatet har igangsat arbejdet med at indkøbe
et betalingsmodul til DG hjemmeside. Hertil forventes en omkostning på op til kr. 30.000,00.
Afvikles som vanligt.

Årgangsparade
Garderudveksling

Optagelse af Blood of Heroes i DSL

Der er aftalt en ny model for garderudveksling.
Under præsidentens møde med chef LG blev bekræftet, at DG fortsat forventes at deltage.
Indkommet forslag angående ”Blood of Heroes”
optagelse i DSL har afstedkommet en del debat.
DSL efterspørger en klar stillingtagen til DG Præsidiums holdning hertil. Præsidiet er af den opfattelse, at ”Blood og Heroes” vedtægter ikke er skrevet i
samme ånd eller med samme demokratiske grundlag som øvrige medlemsforeninger, hvorfor præsidiet ikke kan bakke op om optagelse af organisationen i DSL.
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Meddelelser fra sekretariatet

På nær 3 foreninger, har alle foreninger betalt seneste medlemsafgift.
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Generel orientering om økonomien

Udkast til årsrapport blev præsenteret af MW.

a.

Regnskaber 2019

Af resultatopgørelsen fremgår at LG-bælter nu er
nedskrevet med knap kr. 300.000,00.
Indtægter fra UNG initiativet er medtaget som ny
post i resultatopgørelsen.
Årsopgørelsen udviser et underskud på kr.
285.378,00. Underskuddet tilskrives nedskrivningen
af varebeholdningen. Såfremt varelageret ikke havde været nedskrevet, ville regnskabet udvise et
mindre overskud.
UB indskærpede, at nedskrivningen af varelageret
skulle være forelagt præsidiet forud for præsidiemødet, da det er præsidiet alene, der træffer de
overordnede beslutninger for De Danske Garderforeninger.
JN indskærpede behovet for at præsidiet vedtager
foranstaltninger, der skal sikre flere fuldmagter til
DG konti. Sekretariatet pålægges at stille med et
forslag til løsning inkl. forretningsgang i øvrigt, der
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naturligvis tager højde for, at det administrativt og i
praksis kan fungere i dagligdagen. Forslaget præsenteres på førstkommende præsidiemøde.
b. Budget 2020

Forslag til indførelse af markedsføringsbudget er
forelagt under pkt. 3. Emnet genoptages på næste
præsidiemøde.
UB stillede spørgsmål angående sponsorataftale af
Dronningens Ur. Aftalen udløber medio 2022. Aftalen skal genforhandles ved årsskiftet 2021/2222.

c.

Budget 2021

Markedsføringsbudget vil blive indlagt i budget for
2021.
Præsidiet enedes om for budget 2021 at budgettere
med 9.300 foreningsmedlemmer samt 1000 medlemmer af UNG initiativet.
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Status i fonde og foreninger

Oversigt over midler til rådighed samt over disponerede midler blev udleveret.
Indtægterne i Flemming Andresens Forening er
faldende, hvilket kan tilskrives en generel tendens
til faldende afkast på obligationer. Foreningen udviser et overskud i 2019 på kr. 32.574,00.
I Garderfonden udviser resultatopgørelsen også at
afkastet på obligationerne falder gradvist. Årets
resultat i Garderfonden udgør kr. 16.182,00.
DG tilgodehavende administrations bidrag forsøges
inden for et par år at blive overført/betalt

7

Årsrapport

Blev behandlet under pkt. 5a.
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Medlemsstatistik

Medlemsstatistikken blev udleveret.
Det samlede medlemstal pr. 23. februar udgør
9.494 foreningsmedlemmer. Det er en tilbagegang
på 270 foreningsmedlemmer siden seneste præsidiemøde.
Hertil skal påregnes 666 aktive medlemmer i DGUNG. Samlet set er medlemstallet 10.160.
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Garderbladet

Referat fra præsidiemøde 24. februar 2020

Den nye GBL skabelon er taget i brug. Hensigten
med denne er at skabe opmærksomhed omkring
åbne foreningsarrangementer. Overraskende få
foreninger benytter sig af åbne arrangementer,
hvorfor VP´er anmodes om at opfordre lokalforeninger til at åbne foreningsarrangementer for naboforeninger.

UB gjorde Sekretariatet opmærksom på, at der i
løbet af 2020 skal indhentes tilbud på trykning af
Garderbladet i perioden 2021 – 2024.
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11

Medieudvalget

Skydning

Der har ikke været afholdt møde siden seneste
præsidiemøde.

Landsskydning på 15 meter er i gang. Der er pt.
ikke status på, hvor mange der har deltaget.
Vingsted skydning afholdes lørdag d. 19. september
2020.

12

Bowling

Regionsbowling er i gang.
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Hvervning

Næste hvervemøde ligger ultimo april måned.
AD fremlagde de foreløbige tal for rekruttering af
medlemmer i UNG initiativet. Tallene vil blive præsenteret på kommende formandsmøder.
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Kommende Repræsentantskabsmøder
a.
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2020 – Midtjydsk
Status

Der er afholdt møde med Midtjydsk GF. Alt ser fornuftigt ud. PT. ser antal tilmeldte fornuftigt ud.

Indkomne forslag

Region III foreslår en ændring til DG fællesvedtægter. Det foreslås at ændre §9 stk. 3.3. således, at
præsidiet pålægges at udgive mindst 10 GBL om
året mod de nuværende 11 GBL om året. Et flertal i
præsidiet blev enige om, at forslaget vil blive fremlagt af Forretningsføreren på kommende formandsmøder. JN var dog af den opfattelse, at forslaget burde vente til en forventet kommende vedtægtsændring ifm "ung-projekt"

b. 2021 - Svendborg

Det forventes at mødet afvikles i dagene 28. – 29.
maj 2021.

c.

De indtil videre udmeldte datoer ligger pt. i en helligdagsweekend. Det undersøges nærmere, hvorvidt foreningen har lagt sig fast på gældende datoer.

2022 - Holstebro

Hæderstegn

Siden seneste møde er der uddelt 4 DG hæderstegn
samt en hædersgave.
Der indkommet en ansøgning til hæderstegn og en
ansøgning til hædersgave. Ansøgningerne blev be-
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handlet.
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Godkendelse af forretningsorden

Jf. Forretningsordenen skal forretningsordenen
godkendes én gang årligt. Normal praksis er en
godkendelse på mødet i 1. kvartal.
UB foreslog en ændring til forretningsordenen angående godkendelse af forretningsorden, der fremadrettet bør foretages under mødet i 2. kvartal,
således at en ny vicepræsident kan introduceres til
og godkende denne på sit første præsidiemøde.
Forslaget blev vedtaget.
JN foreslog, at der i forretningsordenen tilføjes, at
præsidiet én gang årligt gennemgår DG forsikringer. Præsidiet vedtog at optage punktet som et nyt
pkt. 9. Fremadrettet vil præsidiet gennemgå DG
forsikringer på mødet i 2. kvartal.
JN foreslog, at der i forretningsordenen tilføjes, at
præsidiet under mødet i 1. kvartal gennemgår Sekretariatets planlagte emner til formandsmøderne.
Forslaget blev vedtaget.
JS foreslog at ordlyden angående Chef LG´s deltagelse i præsidiemøder ændres. Forslaget blev vedtaget.
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Indkomne emner
a.

Udspisningsmiddag

JC foreslog at udskyde udspisningsmiddag til maj
2021. Herefter ændres praksis, således at udspisningsmiddagen betragtes som værende en del af
middagen under repræsentantskabsmødet. Forslaget blev godkendt. Dette vil blive meddelt til relevante personer.

b. HMD 80 år – 16. april 2020

Der er sendt besked til alle foreninger vedrørende
opstilling af faneborg til HMD kommende fødselsdag. Der er indtil videre tilmeldt 46 faner.

c.

JN fremlagde en ny oversigt over muligheder for
lokalforeningsforsikringer. Denne vil blive forelagt
foreningerne under kommende formandsmøder.

DG forsikringer

d. Gardermarch
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Gardermarch etableres som en selvstændig forening med to medlemmer – DG og Gardernetværk.
Foreningen nedsættes med en selvstændig bestyrelse, hvortil de to medlemsorganisationer stiller
med 2 medlemmer. Hertil forventes, på forslag af
Chef LG, at Livgarden stiller en officer som fast
medlem af bestyrelsen.
Første indledende møde afvikles torsdag d. 27.
februar. En stiftende generalforsamling forventes at
blive afviklet i marts måned.

e.
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DG fremtid

Der er afholdt 3 møder i den strategiske arbejdsgruppe siden seneste præsidiemøde.
Det ligger ikke blot i UNG initiativ, at konceptet skal
rekruttere nye unge medlemmer, men også at DG
skal udvikles. Hertil er indsamlet en større mængde
data, der skal danne grundlag for forslag til nyskabelse.
Fokus er nu, at det handler om at styrke landsorganisationen frem for lokal foreninger.
Der er planlagt et årgangsarrangement for hold
APR-19 d. 2. maj på Dyrehavsbakken. Dette er det
første medlemsarrangement for medlemmer af UNG
initiativet.

Orientering fra vicepræsidenterne
Region 1

Region 2

Formandsmøde afviklet i efteråret 2019. Der er
afholdt regionsbowling – men kun med 1 deltagende forening. Det forventes at der bliver valgt en ny
regionsbowlingleder ved kommende formandsmøde. I marts måned afvikles regionsskydning. Den
15. marts afholder Hjørring GF 90 års jubilæumsfest.
OV foreslog at afvikle Flemming Andreasen frokosten ifbm. et præsidiemøde, hvortil udvalgte personer fra LG inviteres. Forslaget blev drøftet uden
afklaring.

Region 3

JS har været til generalforsamling og mindedag. I
Viborg har man samlet lokale soldaterforeninger.
Regionsbowling er afviklet med deltagelse af 4 foreninger (5 hold).

Region 4

UB kunne berette om den mest aktive forening i
regionen (Horsens GF), der har stor succes med
foreningsarrangementer. Til en kammeratskabsaften kunne foreningen samle 60+ medlemmer. UB
foreslog at tage ved lære af foreningen. UB har
deltaget i 2 lokalforeningsbestyrelsesmøder, hvor
det bl.a. er erfaret, at der efterspørges et nyt medlemsadministrationssystem.

Region 5

Der har været afholdt regionsbowling i januar. RR
har været til generalforsamling i Faaborg, hvor der
nu er rejst en ny bestyrelse. I marts måned afvikles
regionsskydningen. RR har med stor succes slået
katten af tønden i Nordfyns GF.
JN har deltaget i udvalgsmøde i strategisk arbejdsgruppe. Den 7. februar var JN inviteret, men måtte
sende afbud pga. sygdom, til Nordsjællands GF 110
års jubilæum, hæderstegn blev overbragt af tidligere VP. JN har deltaget i møde vedrørende oprettelse
af ny Gardermarch forening. I Vestsjælland GF
kunne JN overrække et hæderstegn og hædersgave, hvor Knud Glavind gik af som formand. Til slut
berettes at JN har deltaget i Remmen Fondens legatuddeling på vegne af JC.
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Helsingør GF har rejst et spørgsmål angående,
hvordan en gammel fane skal håndteres. Ifølge
Danmarks Samfundet er den korrekte måde at afskaffe et udtjent Dannebrog at brænde fanen. Ellers
henstilles til, at foreninger afsøger muligheder for
at afsætte fanen på lokal historiske museer, eller
gemmer fanen som nr. 2 (reservefane) f.eks. til
anvendelse i dårligt vejr.
19

Eventuelt
Kommende præsidiemøder

Lørdag d. 2. maj kl. 09:00
Fredag d. 12. juni kl. 14:30
Mandag d. 31. august kl. 10:00
Lørdag d. 14. november kl. 09:00
Mandag d. 22. februar 2021 kl. 10:00
Lørdag d. 1. maj 2021 kl. 09:00

Formandsmøder 2021

Lørdag d. 27. februar 2021 – region 5
Søndag d. 28. februar 2021 – region 2
Mandag d. 1. marts 2021 – region 1
Tirsdag d. 2. marts 2021 – region 4
Onsdag d. 3. marts 2021 – region 3
Mødet sluttede kl. 15:55

Onsdag d. 26. februar 2020

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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