31. august 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 24. februar 2019
seneste præsidiemøde
blev underskrevet.
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Opfølgning fra seneste præsidiemøde

Præsidenten har med følge af Sekretariatet udleveret 200 gaveæsker til 2. bataljon. Æskerne indeholder bl.a. et regimentsbælte, og vil fremadrettet blive
uddelt til nyansat personel ved bataljonen.
Majestætens 80-års fødselsdag blev aflyst, og faner
har derfor ikke været ude i forbindelse med fejringen. Majestæten har dog modtaget gave fra DG.
Gardermarch er etableret som en selvstændig forening, med repræsentation fra DG, GDN og LG. Det
betyder, at økonomien nu også er trukket ud af DG.
DG er repræsenteret i Gardermarch-bestyrelsen af
JN og AD.
Fuldmagt til bankkonti. Sekretariatet har undersøgt.
Det er ikke muligt at få en komplet fuldmagt, men
en sekundær medarbejder kan gives adgang med
personligt nem-ID til DG konti.
JN indskærpede at Sekretariatet også bør se nærmere på selve arbejdsgangen på kontoret, med det
formål at sikre en større sikkerhed omkring styring
af DG økonomi. JN og JS vil se nærmere herpå.
UB forslog at medtage ”godkendelse af forretningsorden” som punkt på dagsordenen, idet dette skulle
være godkendt på det aflyste præsidiemøde i maj
måned. Punktet er tilføjet dagsordenen.

3

Præsidentens redegørelse

Covid-19 har lukket for de fleste af DG aktiviteter
siden seneste møde. Sekretariatet har været lukket
fra d. 11. marts til primo juni måned, da DG har været forment adgang til LGK. Sekretariatet har i pågældende periode kunne udføre de fleste af aktiviteterne hjemmefra.
JC og JS har deltaget i Ur-parade på Marselisborg d.
26. juni.
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Den 24. juni har JC og AD deltaget i et udvidet bestyrelsesmøde i Den Kongelige Livgardes Fond med
henblik på stiftelse af en jubilæumsforening under
fonden, der bl.a. skal stå for at afvikle Livgardens
375-års jubilæum. Foreningen er nu stiftet, og DG
skal overveje, hvordan der kan tilvejebringes midler
til jubilæumsforeningen.
DG har modtaget donationer fra hold DEC-02 og
AUG-17. Donationerne er øremærket til gaven til LG
udsendte.
Der er pakket og udleveret ca. 200 gaver til LG udsendte i forbindelse med Livgardens årsdag.
Der er siden seneste præsidiemøde truffet beslutning
om en donation til Øst Kanada Garderforening til
støtte for ”Sunset Villa”.
DG har afviklet reunion for hold APR-19 og AUG-19
d. 1. august. Dette tiltag er et centralt tilbud i UNGinitiativ konceptet. Se nærmere under pkt. 17.
Der er afholdt møde med en mulig leverandør af et
nyt IT-system, som skal erstatte det nuværende
medlemskartotek samt opsamle data for UNG-initiativ. Sekretariatet har kort før præsidiemødet modtaget et tilbud, som vil blive behandlet, og fremlagt på
næste præsidiemøde.
Der ventes et møde med major Peter Lysholdt, som
vil orientere om en ny struktur for garder-udveksling.
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Meddelelser fra sekretariatet

Der er fortsat 5 foreninger, der mangler at betale
halvårsafgiften. Fristen var d. 20. juli.

JN foreslog, at præsidiet under det kommende repræsentantskabsmøde vil opsummere DG donationer til LG i det forgangne foreningsår, således at arbejdet bliver synliggjort for foreningerne. Forslaget
vedtaget.
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Generel orientering om økonomien

Der er afholdt møde med de kritiske revisorer, hvor
årsrapport mv. er godkendt uden kritiske bemærkninger hertil.
Udkastet til budget 2021 udviser et underskud på ca.
100.000 kr. Budgettet blev gennemgået og godkendt
i tilpasset form, og vil blive fremlagt på det kommende repræsentantskabsmøde.
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Det blev drøftet, hvorvidt man fremadrettet vil være
nødsaget til at nedskrive Garderbladet med en udgivelse, eller om nødvendigt hæve medlemsafgiften.
Præsidenten vil komme nærmere ind på emnet under repræsentantskabsmødet.
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Status i fonde og foreninger

I Garderfonden udgør ikke-disponerede midler kr.
14.254,41.
I Flemming Andreassens forening udgør ikke-disponerede midler kr. 39.668,97.
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Medlemsstatistik

Det samlede medlemstal i DG udgør pr. 27. august
9.236 foreningsmedlemmer.
I DG-UNG befinder der sig 1083 medlemmer.
I alt udgør det samlede medlemstal 10.319.
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Garderbladet

Der vil i løbet af efteråret blive indhentet tilbud på
trykning af Garderbladet for de kommende 3 år.
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Medieudvalget

Der har ikke været afholdt møde i udvalget siden seneste præsidiemøde.
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Skydning

Der afvikles 200 m landsskydning i august og september måned.
Vingsted skydningen gennemføres lørdag d. 19. september med diverse hensyn til Corona restriktioner.
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Bowling

Der bowles fortsat i DG regi.
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Hvervning

Der er afholdt 2 Gardermøder på Garderkasernen for
henholdsvis hold APR-20 og AUG-20.
Ved hold APR-20 hvervedes 239 nye medlemmer.
Ved hold AUG-20 hvervedes 236 nye medlemmer.
Næste Gardermøde, for hold DEC-20, forventes gennemført i uge 51.
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Kommende Repræsentantskabsmøder
a.

2020 – Midtjydsk

Repræsentantskabsmødet gennemføres d. 10. oktober under hensyntagen til Covid-19 restrektionerne.
Der må maksimalt deltage 120 personer under de
gældende retningslinjer. Der er pt. tilmeldt 8 personer, udover præsidiet.
Der vil blive udsendt en invitation pr. e-mail fra Sekretariatet. Der må maksimalt tilmeldes 2 personer
pr. forening. Dette foranstaltes af JS.
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b.

2021 - Svendborg

Formanden for Svendborg GF har trukket sig fra bestyrelsen. Det har skabt en del besvær for den resterende bestyrelse i forhold til arrangering af repræsentantskabsmødet. RR tager kontakt til foreningen for at få en status. Repræsentantskabsmødet i
2021 forventes afholdt lørdag d. 29. maj.

c.

Holstebro

Ikke yderligere kommentarer.
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Hæderstegn
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Indkomne emner

Indkomne indstillinger blev behandlet.

a.

Afholdelse af præsidiemøder som Det foreslås at præsidiet fremadrettet afholder 2 vivideokonference
deomøder som erstatning for 2 fysiske møder. Dette
vil medføre en besparelse på ca. 10.000 kr. Præsidiet
besluttede, at man som forsøg vil afvikle august-mødet i 2021 som et videomøde.

b.

DG Udvalg

Præsidiet gennemgik DG udvalg, og konstaterede
følgende sammensætning:
Medieudvalg
Andreas Dalsgaard (formand)
Ulrik Baunsgaard
Jan Stoltenborg
Simon Caspersen (ad hoc)
Hverveudvalg
Albert Dieckmann (formand)
Peter Fremming
Peter Nielsen
Oscar Volland (ad hoc)
Skydeudvalg
Jan Stoltenborg (formand) – udpeget af DG
Præsidium
Ernst Klysner (RGN I)
Anders Bjerg (RGN II)
Ulrik Baunsgaard (RGN III)
Sendy Alstrøm (RGN IV)
Ole Olsen (RGN V)
Bowlingudvalg
Henrik Agerlin (formand)
Mikkel Elmlund (RGN I)
Karsten Fruergaard (RGN II)
Jørgen Jeppesen (RGN III)
Vagn Jensen (RGN IV)
Svend Clausen Beck (RGN V)
Håndbogsudvalg
Henrik Gattrup (formand)
Rene Rasmussen
Jan Stoltenborg
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Gardermarch
Andreas Dalsgaard
Jon Nielsen
Arbejdsgruppe ”DG-fremtid”
Jens Crone
Olav Vibild
Jon Nielsen
Jan Stoltenborg
Andreas Dalsgaard
Herudover har præsidiet nedsat et vedtægtsudvalg,
der skal udarbejde forslag til nye fællesvedtægter.
Vedtægtsudvalg
Jon Nielsen (formand)
Keld Louie Petersen
Jan Stoltenborg
Ulrik Baunsgaard
Henrik Gattrup
Søren Thomasen
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c.

Forslag til 1. vicepræsident

UB foreslog at JN indstilles som 1. vicepræsident.
Der var opbakning fra det øvrige præsidium til indstillingen. JN modtog indstillingen. Indstillingen vil
blive forelagt repræsentantskabet til godkendelse.

d.

Godkendelse af forretningsorden

Forretningsordenen blev godkendt.

Orientering fra vicepræsidenterne
Region 1

Covid-19 har lukket for de fleste aktiviteter i regionen. Den 6. juni åbnede regionen igen med Gardergolf. Generelt er der gjort meget for at agitere for
samarbejde på tværs af foreninger. Umiddelbart vurderer OV, at der er optræk til et voksende samarbejde. I forbindelse med flagdagen d. 5. september
gennemføres mindre arrangementer.

Region 2

Der er afviklet regionsbowling, og det gik godt, dog
med deltagelse af færre foreninger en vanligt. Flagdagen forventes gennemført.

Region 3

Der har været lukket for al foreningsaktivitet siden
formandsmødet. Foreninger begynder nu igen at afvikle aktiviteter. UB har deltaget i Horsens’ ”Mannetur”.

Region 4

Regionen har været lukket ned siden seneste møde.
Assens GF har 75-års jubilæum, men har valgt at aflyse festen i indeværende år.

Region 5

Regionen fik afviklet regionsbowling før Danmark
lukkede ned. JN har deltaget i faneindvielse i Holbæk
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og Nordre Birk. Siden sidst har JN medvirket til at
stifte foreningen Gardermarch.
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Eventuelt
a.

Reunion for hold APR/AUG-19

Den 1. august afvikledes den første årgangsfest under DG-UNG.

b.

LG Fond

Der er indkommet et ønske fra Livgardens Fond om,
at DG bidrager til at udbrede kendskab omkring testamenteringsmuligheder til fonden. Dette vil DG
bakke op om med en informationskampagne, der
forventes igangsat medio oktober måned.

c.

DG Repræsentation ved DSL lands- Der er indkaldt til møde d. 12. september. UB vil remøde
præsentere DG ved mødet.

d.

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

e.

DG vedtægtsudvalg

Se nærmere under pkt. 15 b.

f.

Kommende præsidiemøder

Fredag d. 9. oktober kl. ??:??
Lørdag d. 14. november kl. 09:00
Mandag d. 22. februar 2021 kl. 10:00
Lørdag d. 1. maj 2021 kl. 09:00
Mødet sluttede kl. 15:55

Onsdag d. 2. september 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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