17. november 2020
kl. 19:00
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), Amin Amirian (AA)
Afbud fra: Michael Wienberg (MW)

Dagsorden

Referat

1

Godkendelse af og underskrift af referat fra Referatet fra præsidiemødet den 31. august 2020
seneste præsidiemøde
blev godkendt, men kunne ikke underskrives, idet
mødet blev afholdt digitalt. Referatet vil blive underskrevet ved første givne lejlighed.
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Opfølgning fra seneste præsidiemøde

Arbejdsgang på Sekretariatet: JN og JS er enedes
om at arbejdsgangen i Sekretariatet ikke skal ændres.
En garderforening mangler fortsat at betale medlemsafgift for andet halvår 2020 trods gentagne henvendelser til foreningen. Sekretariatet har henvendt
sig til foreningen med henblik på at hjælpe foreningen eller se nærmere på en nedlukning af foreningen. JS vil igen tage fat på foreningen, med henblik
på en drøftelse af problemstillingen.

3

Præsidentens redegørelse

Onsdag d. 18. november gennemføres igen Urparade, dog i corona-justeret tilstand.
Der var deltagelse af 51 foreninger, heraf 3 udenlandske, til præsidentens orientering.
I&D Design har nu påbegyndt arbejdet med et nyt
medlemskartotek til DG. Forventet levering af første
udkast vil være ultimo november/primo december.
JC har besøgt forhenværende formand for hverveudvalget Steen Grubert i forbindelse med guldbryllup.
Kommentar fra AA: AA anbefaler at Sekretariatet
fremadrettet anvender Zoom, idet brugen af Teams
under præsidentens orientering ikke var optima. AA
og AD vil se nærmere herpå.
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Meddelelser fra sekretariatet
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Sekretariatet på Livgardens Kaserne er lukket grundet udbrud af covid-19 i Vagtkompagniet. Indtil videre er Sekretariatet lukket til og med udgangen af
november måned, men arbejdet vil bliver varetaget
fra hjemmearbejdspladser.
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Generel orientering om økonomien

Seneste kvartalsrapportering er udsendt. Generelt
set, ser økonomien fornuftig ud. Det forventes at
årets resultat vil udgøre et mindre overskud.
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Status i fonde og foreninger

I Garderfonden udgør ikke-disponerede midler kr.
33.514,38.
I Flemming Andreassens forening udgør ikke-disponerede midler kr. 21.853,67.
Der er disponeret 20.000 kr. til gave til HM. Kronprins Frederiks 50-års fødselsdagsgave. Denne gave
er endnu ikke indløst, og fjernes nu af oversigten
over disponerede midler.
Der er disponeret 15.000,00 kr. til årgangsforeninger i forbindelse med en hvervekonkurrence. Disse
årgangsforeninger vil blive kontaktet med henblik på
endelig udbetaling.
Endelig er der disponeret kr. 6.500,00 til ophæng for
Historisk Samling. Projektet er igangsat i 2018, og
det er tvivlsomt, om projektet vil nå i mål. Sekretariatet vil rykke Historisk Samling for en afklaring.
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Medlemsstatistik

Det samlede medlemstal i DG udgør pr. 11. november 9.436 foreningsmedlemmer.
I DG-UNG befinder der sig 1022 medlemmer.
I alt udgør det samlede medlemstal 10.458.
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Garderbladet

Der er indhentet tilbud på trykning af Garderbladet
for en 3-årig periode.
Generelt er de modtagne tilbud, økonomisk set, stort
set identiske. Sekretariatet anbefalede at fortsætte
med det nuværende trykkeri, KLS Pureprint, idet
samarbejdet har fungeret upåklageligt. Præsidiet besluttede at fortsætte samarbejdet med KLS Pureprint.
Der er endvidere indhentet tilbud på grafisk opsætning, for det tilfælde at behov herfor skulle opstå. UB
argumenterede for, at KLS Pureprint skulle overtage
den grafiske opsætning mhp at opnå en besparelse.
Der var imidlertid bred opbakning i præsidiet til redaktørens arbejde, og forslaget blev forkastet. UB
ønskede ført til referat, at denne ikke var enig i beslutningen.
UB indskærpede ligeledes, at de indhentede tilbud
skulle være forelagt Medieudvalget forud for præsidiemødet. JS påpegede, at samtlige medlemmer i
Medieudvalget (på nær et ad-hoc medlem), allerede
deltager i præsidiemøder, og således er hørt og orienteret i sagen.
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Medieudvalget

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

Landsskydning 200m er afviklet i august og september, dog med et mærkbart fald i deltagertallet, hvilket tilskrives corona-situationen.
Der er afholdt Vingsted Skydning d. 19. september,
dog uden deltagelse af gardere fra LG. Igen må konstateres et mærkbart fald i deltagertallet.
Landsskydning 15m for 2021 planlægges afviklet i
perioden januar til marts 2021. Det kan forventes, at
covid-19 vil medføre begrænsninger for skydningen.
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Bowling

Der bowles med færre deltagere grundet covid-19.
Bowlingudvalget mangler fortsat at uddele præmier,
og forventer dette først vil ske på Repræsentantskabsmødet i Svendborg.
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Hvervning

Der er ikke afholdt hvervemøder siden seneste præsidiemøde. Næste hvervemøde afholdes i december
måned for hold DEC-20
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Kommende Repræsentantskabsmøder

9

a.

2021 - Svendborg

Et møde med Svendborg GF i november blev aflyst
grundet covid-19. Der vil først blive truffet aftale til
februar.
JS gjorde opmærksom på, at LG har mødt udfordringer med Svendborg Hoteller i forbindelse med aflysning af en ”Blå Fest”. Svendborg GF er således gjort
opmærksom på problemstillingen, der kan blive relevant såfremt det fysiske møde igen må aflyses.
Såfremt alle aktiviteter fra ”udvidet model” aflyses,
vil mødet blive flyttet fra Svendborg Hoteller.

b. 2022 - Holstebro

14

Hæderstegn

15

Indkomne emner
a.

Formanden for Holstebro GF er fortsat indforstået
med sit værtsskab.
Der er indkommet 2 ansøgninger, som begge er forhåndsgodkendt af Sekretariatet.

Kommissorium Vedtægtsudvalg/be- Der er fremsendt kommissorium fra JN, der er nedhandling og godkendelse
sat som formand for vedtægtsudvalget. Udvalget vil
mødes første gang d. 5. december. Præsidiet godkendte det fremsendte kommissorium.

b. Bæring af baret/hovedbeklædning
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Chefen for Hæren har givet tilladelse til at soldaterforeninger må anlægge baret med det regimentsmærke, hvortil soldaterforeningen har et tilhørsforhold. Der ønskes en præsidiebeslutning vedrørende,

hvorvidt gamle gardere fremadrettet kan anlægge
baret.
Et enigt præsidie besluttede, at De Danske Garderforeninger ikke anlægger baret.
Punktet blev behandlet.
c.
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Hvordan vi taler til hinanden/pli

Orientering fra vicepræsidenterne
Region 1

Der er afholdt en mindre markering i forbindelse med
flagdagen.

Region 2

Begrænset aktivitet siden seneste præsidiemøde.

Region 3

Har deltaget i flagdag 5. september på Kastellet.
Har deltaget som repræsentant for præsidiet i DSL
landsrådsmøde. Her skulle Blood of Heroes være optaget, men foreningen havde forinden trukket ansøgningen tilbage.

Region 4

RR har anbefalet regionens foreninger ikke at afholde generalforsamlinger eller andre foreningsaktiviteter.

Region 5

JN har indtryk af, at der ikke afholdes aktiviteter i
regionen pt. Den 25. november vil JN afholde et ”lille
formandsmøde” digitalt.
Siden seneste præsidiemøde har JN fokuseret på
klargøring af det nyligt nedsatte vedtægtsudvalg.

Region 6

Oplever desværre udfordringer med kontakt til et antal foreninger.
Markering af Danmarks Befrielse i London blev desværre aflyst. AA Arbejder på en tilbagevendende
markering af flagdagen eller Danmarks Befrielse i
Storbritannien i samarbejde med en kontakt fra
PWRR.
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Eventuelt

a.

Kommende præsidiemøder

JS ønsker garderudstilling på dagsordenen til næste
præsidiemøde.
Mandag d. 15. februar 2021 kl. 10:00
Lørdag d. 1. maj 2021 kl. 09:00
Mødet sluttede kl. 21:07
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Torsdag d. 19. november 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

Referat fra præsidiemøde 17. november 2020

