15. februar 2021
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), Michael Wienberg (MW)
Afbud fra: Amin Amirian (AA)

Dagsorden

Referat

1

Godkendelse af og underskrift af referat fra Referatet fra præsidiemødet den 17. november
seneste præsidiemøde
2020 blev godkendt, men kunne ikke underskrives,
idet mødet blev afholdt digitalt. Referatet vil blive
underskrevet ved først givne lejlighed.

2

Opfølgning fra seneste præsidiemøde

Pkt. 2, emne: Betaling af medlemsafgift for andet
halvår 2020 manglede fra én forening.
Opfølgning: Medlemsafgift blev betalt ultimo november. Foreningen har ikke reageret på Præsidentens brev til foreningen.
Pkt. 6, emne: Årgangskonkurrencen fra 2017 er for
længst afsluttet, men vinderne har ikke anmodet
om præmierne.
Opfølgning: JAN 77/OKT 77: Planlagt anvendt ved
45 års jubilæum i 2022. JAN 80: Planlagt anvendt
ved 40 års jubilæum udskudt til 2021/2022.
Midler til Historisk Samling Ophæng.
Opfølgning: Eric Bourgois har bekræftet at projektet genoptages i nærmere fremtid.

3

Præsidentens redegørelse

Afholdte i november måned en digital orientering
for foreningerne. Der er kommet en håndfuld bemærkninger retur, der over en bred kam peger i
mange retninger.
Dronningeparade afviklet i formindsket form i november.
Nyt aftalegrundlag med kommunikationsansvarlig
er færdigbehandlet og underskrevet.
Har pakket julegaver til mandskabet på vagt juleaften samt Livgardens udsendte.
Møde med chef Livgarden d. 2. februar. MUK er
opsagt i lejemålet i Stærekassen. Alle opfordres til
at hjælpe med at finde nye øve/koncertlokaler.
Medlemskartotek ved I&D Design er under udarbejdelse. Grundet covid-19 er projektet dog forsinket.
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Årgangsparade i maj måned udskydes grundet covid-19. Det forventes, at paraden i stedet kan gennemføres søndag d. 10. oktober 2021.
HM Dronningen 50 års jubilæum. I den anledning
skal DG give en gave. Lasse Harkjær vil blive kontaktet angående ønsker i forbindelse med jubilæet.
Brønderslev GF er udfordret af en del problemer. JC
er i dialog med foreningen.
Fremstød fra DSL. DSL har taget initiativ til at indkøbe caps med DSL logo til uddeling til alle værnepligtige i Danmark. DSL efterspørger hjælp til distribution af gaverne.
Der var et generelt mishag mod initiativet, da det
frygtes, at det vil skabe ”støj på linjen”. Det er i
forvejen svært for de værnepligtige at skelne imellem DG og GDN. En tredje organisation vil kun
mudre billedet yderligere. Præsidiet enedes dog om
at tilbyde DSL, at DG forestår uddeling af caps.
Formandsmøder. Region 5 afvikler det forestående
møde digitalt, de øvrige regioner har udsat mødet.
JC henstillede til, at formandsmøderne afvikles snarest muligt, og senest ultimo april. Selvom det tidligere har været udmeldt, at Sekretariatet ikke deltager i formandsmøderne, så vil det alligevel blive
tilbudt, såfremt regionsrådsformanden ønsker dette.
4

Meddelelser fra sekretariatet

Medlemslister pr. 31. december 2020 og opgørelse
over medlemsafgift for første halvår 2021 er udsendt 2. januar 2021. Enkelte uoverensstemmelser
i medlemslister mellem foreninger og Sekretariat er
afklaret. Medlemsafgift er betalt til tiden (20 JAN
2021) af 60 foreninger.
Pr. 15 februar 2021 mangler betaling fra 2 foreninger

5

Generel orientering om økonomien

Se pkt. 7.

6

Status i fonde og foreninger

I Garderfonden udgør ikke-disponerede midler kr.
12.653,20.
I Flemming Andreassens forening
disponerede midler kr. 16.786,67.

7

Årsrapport
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udgør ikke-

DG revisorer har revideret regnskaberne samt foretaget et uanmeldt kasseeftersyn, der ikke har givet
anledning til bemærkninger.

Indtægterne fra DG-UNG er nu medtaget i årsrapporten, så det viser en overførsel fra DG-UNG regnskab til DG regnskab.
MW forelagde præsidiet årsrapport 2020. Dette gav
ikke anledning til bemærkninger. Præsidiet godkendte årsrapporten, der vil blive forelagt Repræsentantskabet i maj måned.

8

Medlemsstatistik

Det samlede medlemstal i DG udgør pr. 15. februar
9.011 foreningsmedlemmer.
I DG-UNG befinder der sig 1.168 medlemmer.
I alt udgør det samlede medlemstal 10.179

9

Gennemgang af DG forsikringer

Nuværende forsikringer udgør:
Ansvarsforsikring – DG ansatte og DG arrangement.
Ejendomsforsikring (løsøreforsikring) – DG kollektive forsikring – 42 foreninger er tilsluttet.
Person- og transportforsikring.
Der er ikke foretaget ændringer på forsikringssiden
siden sidst. Tidligere har følgende forsikringer været drøftet: Bestyrelsesansvarsforsikring, Cyberforsikring, Kriminalitetsforsikring. Disse er ikke tegnet,
og der var ikke ønske om at genoptage debatten
herom.

10

Garderbladet

Kontrakt med KLS Pureprint for trykning af Garderbladet jf. tilbud for perioden 2021 – 2023 er indgået.
Annoncesalget går opsigtsvækkende godt. Der er
pt. solgt annoncer for i omegnen af det dobbelte,
sammenlignet med 2020.
RR efterspurgte et DG-logo på forsiden ad Garderbladet. AD meddelte at logoet er udgået af det nuværende design af æstetiske årsager.
RR kunne meddele, at nogle medlemmer fortsat
modtager det trykte GBL, trods afmelding heraf.
Sekretariatet undersøger.

11

Medieudvalget

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

12

Skydning

Landsskydning 15 M 2021 er aflyst.
Individuelle præmier for Landsskydning 2020 vil
blive uddelt ved Repræsentantskabsmøde 2021.
Vingsted
•
DG Skydeudvalg ansøger DG Præsidium om
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•

•

tilskud på op til 20.000 til afholdelse af
stævnet i Vingsted i 2021. Dette blev bevilget.
Som følge af en mindre deltagelse i arrangementet i 2020 er der naturligt brugt mindre ammunition, og der er således en restbeholdning af både langdistance og kortdistance ammunition.
Det er Skydeudvalgtes klare oplevelse, at
stævnets succes i meget høj grad hænger
sammen med muligheden for at tilbyde gratis ammunition til alle skydninger. At kunne
tilbyde ammunition også i 2021 vil således
være første skridt på vejen til et godt arrangement.

13

Bowling

Regionsbowling og Landsbowlingturnering for 2021
er begge aflyst.

14

Hvervning

Informations- og hvervemøde afholdt for II LG den
10. december 2020. Der var 192 indmeldelser,
hvilket svarer til 55% af de deltagende værnepligtige.
Næste møde forventes afholdt d. 22. april for hold
APR-21.

15

Sekretariatets forslag til emner til drøftelse
på kommende formandsmøder.
a.

Medlemsregistrering – nyt system

b. Garderbladet – skabelon og åbne
foreningsarrangementer

16

Se pkt. 3.
Blev forelagt ved AD, og vil blive præsenteret på de
forestående formandsmøder.

Kommende repræsentantskabsmøder
a.

2021 – Svendborg

b. 2022 - Holstebro

17

Hæderstegn

15

Indkomne emner
a.

Vedtægtsudvalg - status
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2021 Svendborg. Alle aktiviteter uden om selve
Repræsentantskabsmødet er aflyst. Værtsforening
er orienteret herom. Repræsentantskabsmødet
afholdes på Hotel Svendborg.
2022 Holstebro. Foreningen er godt fremme i planlægning af udvidet Repræsentantskabsmøde. Der er
aftalt møde mellem foreningen og Forretningsfører
senere i 2021.

Punktet blev behandlet.

Der er afholdt 2 møder. Referater herfra er ud-

sendt.

16

b. DG-UNG

Præsidiet blev forelagt den seneste udvikling i DGUNG. Foreningerne vil blive forelagt samme status
på formandsmøderne.

c.

Formandsmøder – hvornår og
hvordan

Region 5 afholder et digitalt formandsmøde, de
øvrige regioner har valgt at afvente udviklingen i
covid-19 i håb om at kunne gennemføre fysiske
møder.

d. Styrkelse af Garderbevægelsen/De
Danske Garderforeninger

Der er behov for at åbne foreningsarrangementer
for naboforeningerne. Særligt for at øge medlemmernes aktivitetstilbud og samtidig for at styrke
mindre aktive foreninger. Der er behov for at løfte i
flok – både lokalt og centralt.
Præsidiet enedes om at medtage dette som et fast
punkt på dagsordenen.

Orientering fra vicepræsidenterne
Region 1

17

Har afholdt møde mhp. sammenlægning af Hjørring
og Nordjylland GF.
Har afholdt virtuelt formandsmøde d. 28. januar.

Region 2

Der er ikke sket meget siden sidst. Formandsmøde
forventes gennemført før Repræsentantskabsmødet.

Region 3

Formandsmødet er udskudt til d. 22. april. Der skal
vælges ny regionsrådsformand. Mindeplader til LG,
der produceres i region 3, ligger klar til montering,
men forventes først opsat på GDK i august.
Regionen har besluttet af tilbagetrække forslag om
reduktion af Garderbladet mht. at give arbejdsro til
vedtægtsudvalget.

Region 4

Formandsmødet er udsat. Forventes afholdt primo
april måned. Såfremt det ikke kan lade sig gøre
som fysisk møde, vil det blive gennemført virtuelt.

Region 5

Har afviklet et ”lille formandsmøde”. JN kan meddele overvejende positiv indstilling fra regionen i forhold til præsidentens orientering. Det ordinære
formandsmøde afholdes digitalt.
Har deltaget i møder omkring nye vedtægter.

Eventuelt

a.

Kommende præsidiemøder

Lørdag d. 1. maj 2021 kl. 09:00
Torsdag d. 19. august kl. 19:00 (digitalt)
Lørdag d. 9. oktober 2021 kl. 09:00
Mødet sluttede kl. 21:26
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Torsdag d. 15. februar 2021
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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