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DE DANSKE GARDERFORENINGER 

                                   

Repræsentantskabsmøde lørdag den 29. maj 2021 i Svendborg 

Referat 

Mødet indledtes med, at præsidenten, Jens Crone, bød velkommen, hvorefter værtsforeningens 
fane blev ført ind og forsamlingen udtalte et Gud bevare Dronningen. 
 
Ved navneopråb kunne forretningsføreren konstatere, at 47 danske foreninger var repræsenteret.  
Ingen delegerede fra region 6.  

 
1. Valg af dirigent 

På forslag fra præsidiet blev Keld Louie Pedersen (Aarhus) valgt til dirigent. Keld Louie kunne 
konstatere, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. Da det ikke havde været muligt, at 
afholde repræsentantskabsmøde i 2020 pga. covid-19 situationen, var det blevet undersøgt og 
bekræftet, at det nuværende repræsentantskabsmøde var lovligt. Han gennemgik derefter 
dagsordenens 13 punkter med bemærkning om, at punkt 6. præmieuddeling blev flyttet til sidst i 
dagsordenen.   

 
2. Valg af referent 
 
På forslag fra præsidiet blev Carsten Rasmussen (Køge) valgt til referent. 

  
3. Præsidentens beretning 
 
Præsidenten Jens Crone aflagde herefter sin mundtlige beretning omfattende både 2019 og 2020, 
som er et supplement til præsidiets skriftlige beretning, der er udsendt og i øvrigt er tilgængelig på 
DG hjemmeside. 
 
Indledningsvis bad han forsamlingen rejse sig for at mindes de medlemmer, der var døde  
siden repræsentantskabsmødet i 2019.  
 
Herefter orienterede han om nyvalg. 
 
Som ny regionsrådsformand i region 3 og vicepræsident i DG tiltrådte John de Taeje (Haderslev) i 
stedet for Ulrik Baunsgaard (Midtjydsk). 
 
Nye foreningsformænd: 
 
Randers   John Lund 
Svendborg  Poul Jakobsen 
Faaborg  Peder Olesen 
Vejle  Poul Arenkiel 
Vestsjælland  Lars Goth Fravsbøl 
Stevns  Jens Egsgaard  pr. 1/6 2021 
Søndre Birk  Carl Aage Lausten 
Australien  Peter Therkildsen 
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Siden marts 2020 har stort set alle foreningsaktiviteter været sat på standby pga. Covid-19 og de 
restriktioner dette har medført. Der er nu åbnet lidt op, så det har været muligt at mødes i dag, så 
tak til de, der havde fundet vej til Svendborg. 

 
Tak til CH/LG 
 
Oberst Mads Rahbek havde ikke mulighed for at deltage i dette års repræsentantskabsmøde, men 
takkede for en åben og god dialog, hvor man har fundet hinanden i både samarbejde og 
informationsniveau. 
 
Pga. Covid-19 har kontakten desværre været noget begrænset, idet regimentet også har  
været ramt. DG har i et par korte perioder været ude og inde af kaserneområdet, men har altid 
mødt stor velvilje og opbakning fra regimentet. 
 
På grund af det gode samarbejde har DG naturligvis også efterkommet Livgardens ønske om at 
flytte årgangsparaden i 2022 til lørdag den 13. august. Den helt specielle grund hertil er, at 
regimentet ønsker at markere, at der på datoen for 100 år siden blev spillet en fodboldkamp 
mellem Livgarden og Svea Livgardet. I anledning af, at det nu er 100 år siden, ønsker regimentet 
at lave et arrangement, hvor en tilsvarende kamp bliver spillet. Nærmere information om dagen vil 
blive udsendt.  

 
Tak til Sekretariatet 
 
På trods af den begrænsede adgang til Livgardens kaserne har det ikke hindret Sekretariatet i det 
daglige arbejde, idet muligheden for hjemmearbejdsplads har vist sin værdi.   
 
Forretningsføreren har arbejdet med at få styr på økonomien, som styres gennem budgettet. 
Derudover har han via sit indblik i DG’s forhold fået ændret administrative arbejdsgange, ligesom 
hans kendskab til LG gør tingene lidt lettere. 
 
DG’s kommunikationsansvarlige, Andreas Dalsgaard, har også lagt stor ildhu og kreativitet for 
dagen som redaktør. Fortløbende undersøgelser for at skaffe medlemstilgang, stadig 
opmærksomhed for besparelser for DG, samt arbejdet med annoncekampagner, der flot har 
afspejlet sig i årsresultatet, er noget vi alle skal være glade for. 
 
Garderbladet udvikler sig stadig, ikke blot som foreningsblad, men også som regimentsblad, hvilket 
mange regimenter misunder os. Bladet har ført os gennem forskellige historiske dannelsesrejser 
om slotte og disses beboere. 
 
Mediemæssigt skal DG være mere synlig i det offentlige rum. Senest er DG nu at finde på Podcast 
med første optagelse og flere kommer til. Tak til Andreas Dalsgaard og Jonas Bech Nielsen for det 
fremragende stykke arbejde. 

 
Foreningen Gardermarch 
 
Ud over det direkte samarbejde med Livgarden, har vi sammen med Gardernetværk og Livgarden 
et fælles mål om støtte til Livgardens Fond. Gardermarch 2020 måtte aflyses, men 26. september 
2021 afvikles Gardermarch igen, og vi håber på, at deltagerantallet fra sidste gang bliver overgået. 
Dog lukkes for tilmelding ved 2000 deltagere. 
Vicepræsident for region 5, Jon Nielsen, er indtrådt i bestyrelsen, hvor også DG er repræsenteret 
ved Andreas Dalsgaard. 

 
Den Kongelige Livgardes Jubilæumsforening. 
 
Den 24. juni 2020 var DG sammen med Gardernetværk inviteret til et udvidet bestyrelsesmøde i 
Den Kongelige Livgardes Fond med henblik på at stifte Den Kongelige Livgardes 
Jubilæumsforening, der nu er en realitet. 
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Det er en forening, der skal arbejde i forbindelse med diverse jubilæer, og første gang ved 375-års 
jubilæet i 2033. 
 
Skal DG være med til at støtte op om festens gennemførelse og sætte penge af til en gave, 
som vi plejer, så er det ikke for tidligt at gøre opmærksom på den nye forening. 

 
 
Siden repræsentantskabsmødet 2019 
 
Beretningen kunne sammenfattes med et ord: Covid-19. Foreningsarrangementer har været få.      
I 2020 lykkedes det dog at gennemføre formandsmøderunden inden nedlukningen den 11. marts. 
De eneste arrangementer, der er gennemført, er tre små ur-parader. Den ene foregik på 
Marselisborg slot, hvorved Præsidenten fik mulighed for at besigtige Gardergården og 
vagtdetachementets indkvartering dér. 

 
Tak til Midtjydsk GF 
 
På grund af Covid-19 måtte repræsentantskabsmødet 2020 i Grindsted aflyses. Tak til Midtjydsk 
GF for det engagement den lagde for dagen hele to gange. Alle kender til det store arbejde et 
repræsentantskabsmøde medfører. På trods af, at arbejdet gik tabt, holder I fanen højt og er 
selvfølgelig repræsenteret i dag. 

 
Tak til Svendborg og Omegns GF 
 
Det var med nervøse anelser for repræsentantskabsmødet 2021, at planlægningen gik i gang, men 
med lempelser i forsamlingsforbuddet er det lykkedes at afholde mødet i dag. Så stor tak til 
Svendborg og Omegns GF for indsatsen. 
 
 
Herefter aflagdes den egentlige mundtlige beretning. 
 
Den skriftlige årsberetning er sendt ud, men nogle emner med betydning for DG berørtes:  
 

• Medlemstal 

• Økonomi 

• De Danske Garderforeningers almene ve og vel 

 

Medlemstal 

I de sidste mange år har de tilbagevendende emner i DG været, at de unge melder sig ud og at vi 

taber medlemmer, samt tiltag til at bremse den negative udvikling. Nu ser indledningen til UNG-

INITIATIV ud til at give en virkning. 

DG’s samlede medlemstilbagegang ser ud til at være bremset midlertidigt. I dag er medlemstallet 

ca. 10.100. På baggrund af de seneste tal kan en usikker kalkulation konkludere, at DG-Gammel 

og DG-Ung i ca. 2032 vil være lige store med en samlet medlemsstyrke på 10–12.000 

medlemmer. 

Alle ved nu, at det faldende medlemstal blev startskuddet til iværksættelse af initiativet omkring 

DG-Ung, der blev fremlagt på repræsentantskabsmødet i Slagelse, og hvor bemyndigelse til 

projektet i en 3-årig prøveperiode blev givet. Også på formandsmøderne i 2020 blev initiativet 

drøftet. 

Efter nu to år synes vi, at der er opnået en rimelig succes. 
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Det parallelle medlemskab strider mod DG’s Fællesvedtægter. Der er derfor nedsat et 

Vedtægtsudvalg med opgave at udforme forslag til justerede Fællesvedtægter, således at Ung-

initiativet kan integreres med fuld implementering fra 2023 - hvis repræsentantskabet godkender 

forslaget til reviderede vedtægter.  

• at implementere DG-Ung i DG, som første delmål. 

• at forme DG’s fremtid, hvor DG-Gammel og DG-Ung skal integreres i hinandens 
interesseområder, er nok den største udfordring. En nedsat arbejdsgruppe afsøger 
muligheder, tanker og ideer for et mere nutidigt og fremtidssikret DG. Da dette berører os 
alle, er forslag eller tanker velkomne hos præsident såvel som på Sekretariat, der 
videregiver til arbejdsgruppen. 

 

Web-medlemsdatabase 

Nyt webbaseret medlemskartotek, der kan håndtere både gamle og DG-Ung medlemmer, er i 

støbeskeen. Det nuværende system kan ikke samkøre oplysninger fra begge kategorier af 

medlemmer. Foreningerne vil få adgang til det nye system, således at de til enhver tid vil kunne se 

medlem status i egen forening. Systemet vil også kunne sammenkobles med fremtidigt 

økonomisystem, hvis dette ønskes. 

Systemet er nu under test i Sekretariatet og senere i nogle foreninger. Fuld implementering 

forventes i februar 2022.  

At medlemsdatabasen er grundlag for medlemsbetalingen til DG betyder, at foreningerne har 

mulighed for at kontrollere egne tal og dermed konstatere basis for afgiftsopkrævninger, 

medlemsoplysninger mm.  

Den lettelse, der ligger for foreningerne, skal meget gerne give sig udslag i fremme af det 

tværgående foreningsarbejde. 

Garderbutikken 

Der er indledt en dialog med Knud Glavind med henblik på en tættere tilknytning af Garderbutikken 

til DG. Der henstår dog stadig nogle uafklarede spørgsmål. På DG’s hjemmeside har 

Garderbutikken nu et interaktivt varekatalog. 

 

At DG arbejder hen mod at blive ”en forening i tiden” skal de nye tiltag gerne være udtryk for. 

Det virtuelle medie har været anvendt flere gange til møder, hvilket både giver mulighed for hurtigt 

at kunne mødes samt økonomiske besparelser i forhold til fysiske møder, der dog ikke skal totalt 

afskaffes. 

Alt i alt er DG på kort tid kommet godt på vej. Dog er der stadig mange og store udfordringer, som 

foreningerne kan medvirke til at løse. Det er ikke alting, der kan klares centralt fra. Det er her 

foreningerne kommer ind i billedet.  

Præsidenten udtrykte 

• at DG skal simpelthen opfinde sig selv igen, og det bliver et nyt og stort punkt i DG-
Fremtid. 
 

Foreningerne skal se indad og kigge på sig selv og i bestyrelserne forberede sig på drøftelse af 

følgende spørgsmål: 



5 
 

• Er vor forening stor nok til at stå alene? 

• Skal vi se på et eventuelt udvidet samarbejde med en eller flere af vore naboforeninger, 
evt. om man på sigt skal fusioneres? 

 

Spørgsmålene blev fremsat i beretningen i oktober 2020, og afstedkom svar, der pegede både i 

øst og vest. Nogle garderforeninger havde ikke helt forståelsen for nødvendigheden af at gøre 

disse tiltag. 

Vi skal være færre og større foreninger  

Hvis vi ikke foretager os noget, vil medlemstallet falde drastisk. Det er derfor ikke nødvendigt med 

60 foreninger. 

Præsidenten udtrykte, at 

• der er brug for et mindre antal foreninger, hvor der er større slagstyrke til at geare os mod 
fremtiden. 

• Det er visionært og kræver nogle ildsjæle, der finder det interessant, at være med i denne 
forandringsproces. 

 

Den nedsatte arbejdsgruppe vedr. DG-Fremtid vil behandle og vurdere visioner for DG. Der er 

mange ydre påvirkninger, der vil kunne få indflydelse på fremtidens visioner. Derfor skal vi også 

være parate til at investere i DG-Fremtid. 

Uden investering ingen indtjening. Uden penge ingen investering. 

Regimentet og CH/LG forventer fortsat DG’s loyale opbakning, så vi kan leve op til vores prædikat 

Garden bag Garden. Og det skal vi blive ved med. 

Præsidiemøder / Formandsmøder 

Der afholdes normalt fire præsidiemøder om året som fysiske møder. Den nuværende situation har 

lært os, at den virtuelle løsning er en mulighed. Dog fastholdes, at to møder fortsat bør foregå 

fysisk. 

Formandsmøder er afholdt og tre af dem gennemførtes virtuelt. At mødet i region 6 kunne afvikles 

virtuelt gav mig mulighed for at sætte ansigter på formændene på den anden side af Atlanten. 

Mødet havde de samme punkter på programmet, som i de danske regioner. 

Økonomi 

DG’s økonomi er ikke alt for god, selvom den styres målrettet gennem budgettet. Årsagen hertil er 

sket over tid: 

• Fjernelse af tilskud fra tipsmidlerne, fjernelse af tilskud fra regimentet til Garderbladet, 
portoforhøjelser, alm. prisstigninger mm. 
 

DG har af og til fået nogle grumme overraskelser, der er gået ud over økonomien. Var der en 

opsparing/stødpude, som kunne bruges undervejs, ville det også være OK, men det er der ikke i 

øjeblikket. Præsidenten udtrykte, at han ikke stiltiende og to år i træk kunne acceptere at 

budgettere med underskud. At DG er en fin butik med mange kunder (10.000) hjælper ikke, når der 

ingen indtægt er til at imødegå overraskelser. 

I det tilsendte budget udviser 
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• Budget 2021 et reelt resultat på minus kr.   91.700 

• Budget 2022 et reelt resultat på minus kr. 103.100  
 

Det er demotiverende og utilfredsstillende med budgetterede underskud hvert år. 

Hvad kan vi gøre? 

Ved formandsmøderne i 2020 og 2021 kom præsidenten med nogle muligheder for at skrue på de 

store skruer i budgettet: 

• En reduktion af udgivne numre af Garderbladet, men i foreningerne er et klart ønske om 11 
numre af Garderbladet om året, ligesom dette foreskrives i Fællesvedtægter. 

• Reduktion af lønudgifterne, hvilket anses for usandsynligt. 

• En højere medlemsafgift til DG. 
 

Den pristalsregulerede beregningsmodel har givet en forhøjelse af medlemsafgiften på kr. 14,00 

over perioden fra 2012 til 2019. Hvis budgettet for 2022 skal balancere og underskuddet skal 

betales af medlemmerne alene, så kræver det, at afgiften pr. medlem skal være ca. kr. 10,- 

højere. 

Region 3 havde den 2. februar 2021 fremsendt et forslag, med henstilling om at bringe balance i 

udgifter og indtægter på driften, hvor man ikke skulle gøre brug af ikke vedtagne afgiftsforhøjelser.  

Præsidenten fremsatte efter overvejelse forslag om en ekstraordinær medlemsafgift for 2022 på kr. 

10,- pr. medlem, men da forslaget ikke var rettidigt fremsendt i henhold til Fællesvedtægternes 

tidsfrister, så bliver det ikke behandlet i dag. 

Præsidenten udtrykte, at han som De Danske Garderforeningers formelle leder, ville kæmpe med 

næb og klør for at finde en måde, der kan bringe balance i vort budget 2022. 

Garderbladet er den største post i regnskabet, med forsendelsesomkostninger, der tynger mest. 

Flere medlemmer har dog valgt at modtage bladet digitalt, hvilket sparer porto. 

Den samlede udgift pr. Garderblad udgør kr. 83.000,- (porto og trykning). 

En reduktion af de 11 udgivelser om året ville kunne skabe balance i budgettet. Denne mulighed 

synes dog udelukket, da man ikke må anvende en reduktion af Garderbladet i 

budgetteringsøjemed. 

Lønudgifterne går til den bemanding i Sekretariatet, der er nødvendig i dag. Præsidiet har lavet 

en ny lønaftale for vor kommunikationsansvarlige, en aftale der svarer til markedsprisen for en 

cand.merc. med samme ansvarsområde. 

De ansatte anses ikke som en reguleringsmulighed, da det er nødvendigt med kapaciteter, der kan 

udvikle og bidrage til fremtiden, og som kender til garderforeningshistorie og baggrunden for DG. 

Sammenlignes lønudgifterne ultimo 2018 med primo 2021 så er den faldet med kr. 2.865,- pr. 

måned eller med kr. 34.250,-  p.a. 

Budget 2022 viser som nævnt et minus på kr. 103.100,-. Skal budgettet gå i nul og betales af 

medlemmerne, skal der ekstraordinært indbetales kr. 10,- pr. medlem til DG fælleskasse.  

Præsidenten fortalte, at han fik overvældende positive tilkendegivelser, da han sendte en føler ud 

på denne løsning, ved de afholdte formandsmøder, samtidig med, at han ikke nødvendigvis 
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troede, at en frivillig indbetaling på kr. 10,-  nødvendiggjorde en kontingentforhøjelse i 

foreningerne.  

Skulle denne løsning få nogle gamle gardere til at melde sig ud, så lad dem. Det DG har brug for 

fremover, det er faste støtter. 

Med hensyn til den pristalsregulerede afgift, arbejder Vedtægtsudvalget på, at netop beregningen 

af medlemsafgifter skal være fællesnævneren for en bedre økonomi og grobunden for et bedre 

DG. 

DG i FREMDRIFT 

Præsidenten har tidligere sagt, at forandringsprocessen i DG er sat i gang, og forandring kræver 

mod og en fremadrettet tankegang. 

Præsidenten sagde, at han godt er klar over, at alle ikke deler hans synspunkt, men at det ikke 

ændrer hans eget. 

• DG skal simpelthen opfinde sig selv igen, og det bliver et nyt og stort punkt i beskrivelsen af 
DG-Fremtid de kommende år. 

• Vi går en tid i møde, hvor vi helt naturligt bliver færre, men større foreninger. 

• Vi blev én forening mindre for kort tid siden ved nedlæggelsen af Brønderslev 
Garderforening 

 

Der er allerede foretaget flere investeringer til et bedre DG fremover. Den bedste i årevis er 

ansættelsen og lønaftalen med Andreas Dalsgaard, der håndterer Garderbladet og bladets artikler, 

går til hånde på Sekretariatet, sidder i bestyrelsen for Gardermarch, styrer Facebook, Podcast, 

Ungeklynger herunder tilrettelæggelse af Re-unions, samt hjælper LG med opsætninger til fonde, 

foreninger og artikler mm. 

Når jeg ser tilbage på det sidste år, så har det atter været et spændende år i ”maskinrummet”. 

Uden udfordringer bliver det ikke så sjovt, og intet er jo bedre, end når vore anstrengelser giver et 

synligt resultat. 

Præsidenten appellerede til forsamlingen om at være med til at udstikke en ny kurs for DG. Det er 

vor fælles opgave og ansvar, at føre DG sikkert i havn i nyere tid og til en ny tid. Den opgave skal 

vi sammen arbejde benhårdt på.  

Vort motto er stadig: Fra en forening i fortiden – til en forening i tiden. 

Vi får ikke et DG i fremdrift, hvis vi ikke vil investere. Vi må simpelthen lære at betale, hvad det 

koster, eller gøre det muligt at tilpasse budgetter med én af de store knapper via ændrede 

Fællesvedtægter. Det er helt op til jer. Vi kan ikke både blæse og have mel i munden samtidigt. 

Uden indtjening ingen investering. Uden penge ingen investering. 

OG 

VI kan også spare os ihjel. 

  

Kommentarer til Præsidentens beretning. 
 
Kent H. Andersen (Falster og Østlolland) flytning af årgangsparaden 2022 til lørdag den 13/8 på 
grund af fodboldkamp?  Det griber allerede nu ind i planlægning for jubilæer. 
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Der er udsendt mail angående entre til arrangementet. 
 
Jan Stoltenborg: Flytningen sker på anmodning fra Livgarden. Den 13/8 1922 spilledes en historisk 
fodboldkamp mellem Svea Livgardet og Den kongelige Livgarde. Det er for at markere 100 året for 
denne begivenhed, og derfor ønsker man så stor en opbakning som muligt til dette arrangement. 
Ud over årgangsparaden og fodboldkampen planlægges tattoo og udstillinger. Alt i alt store 
aktiviteter på dagen. Jubilarerne kan stadig feste lørdag aften.  
Den omtalte mail kender Sekretariatet intet til, og der bliver ikke tale om entrebilletter, men 
Sekretariatet udsender nærmere oplysninger senere. 

  
Peter Horsten (København) spurgte til økonomien med henblik på betaling fra DG-Ung kontra 
eksisterende medlemmer. 
 
Jan Stoltenborg svarede at de unge og de ”gamle” betaler fuldt ud det samme i medlemsafgift.  
 
Peter Horsten (København) anfægtede, at pristalsreguleringen af medlemsafgiften gennem de 
seneste 17 år havde ligget kr. 70,- over pristallet. Forslag om pristalsregulering ligger flere år 
tilbage. 

 
Peter Müller (Falster og Østlolland) finder, at det er dårligt med pristalsreguleringen, da det ikke 
sker på rent indeksgrundlag. 
 
Keld Louie Pedersen (Aarhus) gjorde som dirigent opmærksom på, at han selv har været med til 
ændringerne, og at beslutningen om at fastholde pristalsreguleringen skete, da årlig fastsættelse af 
medlemsafgiften ikke blev anset for hensigtsmæssig. 

 
Niels Godiksen (Thisted) spurgte om den foreslåede betaling på kr. 10,- kun var for et enkelt år 
eller den skulle gælde løbende fremover. 
 
Jens Crone understregede, at der var tale om en frivillig indbetaling for 2022, altså ikke en generel 
forhøjelse. 

 
Niels Godiksen (Thisted) ville vide, om det indebar nogen konsekvenser, hvis man ikke indbetalte, 
da den nu er frivillig. 

 
Jens Crone svarede, at det er frivilligt, så det må være op til den enkelte forenings afgørelse. 
 
Bjarne C. Jensen (Gl. Roskilde) kunne ikke se, at kr. 10,- kan vælte budgettet i en garderforening. 
  
Knud Rasmussen (Morsø) kunne heller ikke se, at et beløb i denne størrelse kunne ødelægge en 
forening. 
 
Poul Jakobsen (Svendborg)  tilsluttede sig indstillingen fra de foregående indlæg. 

 
Anders Bjerg (Ringkøbing-Skjern) efterlyste beretningen for 2019/2020. 

 
Årsberetningen er udsendt sammen med indkaldelse og øvrige dokumenter til brug for det 
planlagte repræsentantskabsmøde i Grindsted. 
 
Beretningen for 2020/2021 blev herefter godkendt.  

 
4. Indkomne forslag  
 
Ingen. 
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5. Forelæggelse af regnskab og budget, samt fastsættelse af medlemskontingent 
 
Michael Wienberg (foreningens revisor) fremlagde årsrapporterne for 2019 og 2020, der på 
forhånd var tilsendt alle foreninger. Han gennemgik kort hovedtallene, og oplyste, at 
revisionspåtegningen var uden forbehold. 

  
Kommentarer til Regnskabet 2019. 
 
De kritiske revisorer, ved Claus Jæger-Hansen (Møn), henviste til deres skriftlige bemærkninger til 
årsrapporten. Der var modtaget tilfredsstillede svar på deres spørgsmål, så de har ingen 
betænkeligheder for godkendelse af regnskabet.  
  
Årsrapporten blev efter indstilling godkendt. 

 
 
Kommentarer til Regnskabet 2020. 
 
De kritiske revisorer, ved Claus Jæger-Hansen (Møn), henviste til deres skriftlige bemærkninger til 
årsrapporten. Der var modtaget tilfredsstillede svar på deres spørgsmål, så de har ingen 
betænkeligheder for godkendelse af regnskabet.  
 
Det blev indstillet, at der fremover i en note i regnskabet til posten ”salg af bælter” under ”andre 
indtægter” udfærdiges en opgørelse over forbrug og beholdning af bælter. 
 
Omkostningerne til IT viste en afvigelse, der kunne relateres til ekstraordinære poster, herunder 
udviklingen af det nye medlemssystem. Bemærkningen til spørgsmålet om funktionsadskillelse 
giver ikke anledning til yderligere bemærkninger 

 
Peter Horsten (København) kommenterede problematikken om funktionsadskillelse med 
henvisning til en 35 år gammel sag, hvor DG kassebeholdning forsvandt under en forretningsførers 
indlæggelse på hospital. 
Endvidere anså han regnskabet for at være et kasseregnskab. 

 
Jan Stoltenborg svarede, at med hensyn til funktionsadskillelse har dette været til drøftelse 
i Præsidiet ved udfærdigelsen af årsrapporten for 2019/2020. Der gives løbende status på 
økonomien ved præsidiemøderne.. 
 
Revisorudgiften dækker fysisk deltagelse ved diverse møder i DG, korrespondance både telefonisk 
og skriftligt mm., samt den egentlige udarbejdelse og revision af årsrapporterne. Michael Wienberg 
yder al den støtte, Sekretariatet og DG har behov for. 
 
Keld Louie Pedersen (Aarhus) supplerede med at oplyse, at det i henhold til Fællesvedtægterne 
skal være en godkendt revisor, der skal være tilknyttet DG. 
 
Niels Chr. Jørgensen (Haslev) manglede en udvidet opgørelse over inventar. 
 
Jan Stoltenborg medgav, at der ikke er opgørelse på møbler, men disse repræsenterer ikke nogen 
reel værdi. Bælterne er nedskrevet i år. 

 
Peter Müller (Falster og Østlolland) syntes godt at der burde foretages en ”udlusning” i 
obligationsbeholdningen. 
Derudover mente han ikke, at revisionsudgiften er for stor. 
Endelig var han enig med Peter Horsten i hans synspunkt om funktionsadskillelse. 

 
Jan Stoltenborg oplyste, at det havde været kutyme at overføre et administrationsgebyr 
fra Garderfonden til Driftskontoen. Denne procedure har været drøftet på et Præsidiemøde  
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og blev fundet uhensigtsmæssig. Derfor blev det vedtaget, at der ikke sker overførsler fra 2020. 
Overførsler fra 2016-2019 efterreguleres, da disse ikke er sket. 

 
Jørn Knudsen (København) ville vide, om malerierne på Sekretariatet var registrerede. 
 
Jan Stoltenborg bekræftede, at dette er på plads. 
 
Dirigenten sammenfattede de fremsatte synspunkter som en klar opfordring til Præsidiet om på sit 
førstkommende møde, at drøfte funktionsadskillesen med henblik på fremover at undgå 
revisionspåtegninger desangående. Herefter blev årsrapporten godkendt. 
 

 
Budget  
 
Jan Stoltenborg fremlagde budgettet for 2022 til orientering. Han gjorde opmærksom på at 
budgettet skal betragtes som et styringsværktøj for Præsidiet, hvor han laver udkast og rettelser.  

 
Den grafiske opsætning for Garderbladet er flyttet ind under lønnen til Andreas Dalsgaard.  I 
relation til omkostningerne på Garderbladet, var der også en kraftig opfordring til at skaffe 
indtægter fra bjælkeannoncer. 
 
Udgiften til kopimaskinen budgetteres uforandret fra tidligere år. 
 
Det budgetterede underskud lander på kr.103.100,-, men man skal huske, at det ikke er et 
nagelfast regnskab, men et styringsværktøj. 

 
Peter Müller (Falster og Østlolland) spurgte til administrationshonorar fra fondene, samt at den 
budgetterede portoudgift var sat for stor henset til de faktiske portoudgifter de seneste to år. 

 
Jan Stoltenborg gentog, at administrationshonoraret fra fondene er bortfaldet fra 2020, da man har 
indset det uhensigtsmæssige i at flytte penge mellem egne konti. Det blev samtidig nævnt, at 
overførsel fra Garderfonden samtidig reducerer fondens muligheder for at leve op til fundatsen, 
idet overførsel af administrationsgebyr gav Garderfonden en dårligere økonomi. 

 
Peter Horsten (København) spurgte til kopimaskinen og den tilknyttede leasingaftale. 
 
Kopimaskinen er leaset på en 5-årig kontrakt fra 2016-21. Kontrakten er forlænget til 2022, idet 
udgiften til køb af en ny maskine, bortskaffelse samt nyt software ville blive den samme som 
leasingafgiften. Til gengæld betyder den nye aftale, at maskinen er DG’s ejendom efter 2022. 
 
Udgiften til Edb/internet er sat til kr. 40.000,- til trods for, at budgettet for 2020 var sat til kr.50.000,- 
og regnskabet endte på kr. 100.000,-. Afvigelsen blev forårsaget af ekstraordinære udgifter til 
hjemmesiden, det nye medlemssystem og nyt IT-hardware. 

 
Medlemsafgift 
 
Jan Stoltenborg henviste til den udsendte beregning, der er sket i henhold til DG Håndbogen. 
Han gjorde opmærksom på, at har en forening problemer med at overholde betalingsfristerne på 
grund af egne opkrævningsterminer, kan der indgås aftaler om udskydelse af betaling ved 
henvendelse til Sekretariatet. 
 
Jens Crone understregede endnu en gang, at indstillingen om den ekstra, frivillige betaling 
på kr. 10,- i 2022, var blevet positivt modtaget på formandsmøderne og at betalingen kunne 
fordeles i 2 x kr. 5,00.  
 
Der var i salen dog bred enighed om, at opkrævningen skulle ske på en gang. Dirigenten 
konkluderede, at forslaget ikke kunne sættes til afstemning, da det ikke har indkommet rettidigt, 
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men han tolkede forsamlingens tilkendegivelse således, at Sekretariatet bemyndiges til at opkræve 
kr. 10,- i forbindelse med den første opkrævning af medlemsafgift i 2022. 

 
6. Præmieuddeling blev på dirigentens forslag udsat til næstsidste punkt på dagsordenen. 

 
7. Valg af præsident 
 
Efter indstilling fra Præsidiet blev Jens Crone genvalgt til Præsident for perioden 2020-22. 
Der skal i 2022 igen foretages præsidentvalg, så præsidenternes valgperioder kan overholdes. 
 
8. Valg til regionsråd 
 
Ny formand for regionsrådet i region 3 John de Taeje .(Haderslev). Øvrige medlemmer er Jørgen 
Bojsen (Horsens) og Ulrik Baunsgård (Midtjydsk). 
 
9. Valg af 1. vicepræsident 
 
Efter indstilling fra Præsidiet valgtes Jon Nielsen (Høje Taastrup). 

 
10. Valg af godkendt revisor 
 
Genvalg til Michael Wienberg (Dansk Revision Søborg) 
 
11. Valg af kritiske revisorer og suppleant 
 
Michael Frandsen (Høje Taastrup) genvalgt for 2 år, Jørn Knudsen (København) nyvalgt for 1 år 
og suppleant Peter Müller (Falster og Østlolland) genvalgt for 1 år.  

 
12. Fastsættelse af mødested 2023 
 
Der er ingen, der har budt sig ind på værtskabet 2023. Vi beder om at foreningerne gør sig deres 
overvejelser og melder ind til Præsidiet.  

 
NB. 
Formand Søren G.T. Lund gjorde kort rede for, at det udvidede Repræsentants 2022 afvikles i 
Holstebro den 20. til 22. maj. 

 
Udskudte punkt 6. Præmieoverrækkelse. 
 
Jan Stoltenborg tog sig som formand for Præsidiets skydeudvalg af skydningen. På grund af de 
mange covid-19 restriktioner var skydeaktiviteterne blevet noget saboteret. 
 
Det lykkedes at gennemføre nogle landsskydninger på 15 m og 200 m i 2020. Midt i sæsonen blev 
der lukket ned for skydninger, så det var ikke alle, der fik mulighed for at deltage.  
I 2021 blev der lukket helt ned for skydningerne.  
 
Vi forventer at kunne komme til at gennemføre 200 m skydning i 2021, ligesom der planlægges på 
skydning i Vingsted den 18. september 2021.  

 
Resultaterne på de skydninger, der nåede at blive gennemført i 2020 er følgende: 
 
15 m 1. division Frederiksborg Amts GF 
 2. division GF for Aarhus og Omegn 
 3. division GF i København 
 
 Veteran 1 GF for Horsens og Omegn 
 Veteran 2 Falster og Østlollands GF 
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200 m 1. division GF i København 
 2. division GF i København 
 3. division Ringkøbing-Skjern GF  

 
Henrik Agerlin (Landsbowlingleder) havde på grund af de lange udsigter til at kunne foretage en 
pokaloverrækkelse valgt at sende pokalerne rundt til de vindende foreninger. 
I sæsonen 2019/2020 blev landsturneringen gennemført med 10 hold i A-rækken og 11 hold i B-
rækken. Resultaterne blev: 
  
A-rækken nr. 1 Himmerlands GF 
 nr. 2 Høje-Taastrup og Omegns GF 
 nr. 3 GF for Svendborg og Omegn 
 
B-rækken nr. 1 Gammel Roskilde Amts GF 
 nr. 2. Assenskredsens GF 
 nr. 3 GF for Viborg og Omegn 
 
Den nye bowlingsæson starter til september og der afvikles landsmesterskab i 2022. 

 
13. Eventuelt 
 
Peter Müller (Falster og Østlolland) spurgte til, hvad dagens arrangement koster. 
Da afregning endnu ikke forelå, kunne forretningsføreren ikke svare på det, men for kaffe og leje af 
lokaler mente han en pris på kr. 65,- til 75,- pr. deltager. 
 
Så blev der generelt spurgt ind til Genforeningsfest i Sønderjylland, da der verserede en række 
usikre rygter med hensyn til, hvorvidt der skulle stilles med faner fra hele landet. 
 
I Kolding og i Haderslev havde man en forventning om at høre nærmere fra kommunerne. Als 
Sundeved havde hørt om en dato som 13. juni med deltagelse af HM Dronningen og ankomst af 
Kongeskibet, men alt er skåret ned. 

 
Ernst Klysner (Himmerlands GF) forhørte sig om muligheden for en Landsskydning på 50 m i 
2022.  

 
Ole Fisker Andersen (GF for Bjerringbro og Omegn) spurgte til arrangementer i forbindelse med 
HM Dronningens regeringsjubilæum 2022. 
 
Jan Stoltenborg oplyste, at al styring omkring sådanne arrangementer styres af Hoffet, og at DG 
på nuværende tidspunkt intet har hørt endnu. 
 
Som sidste punkt blev fem personer kaldt frem for at få overrakt en gave fra Præsidiet som tak for 
deres indsats på forskellige poster: 
 

Niels Godiksen, Ulrik Baunsgård og Henrik Gattrup som medlemmer af Præsidiet. 
Claus M. Jæger-Hansen som kritisk revisor. 
Carsten Rasmussen som forretningsfører. 

  
Assenskredsens Garderforening fik overrakt et fanebånd i anledning af, at foreningen i 2020 kunne 
fejre sin 75 års stiftelse. 
 
Repræsentantskabsmødet sluttede med en stor tak til dirigenten for diverse råd og for en perfekt 
styring.  
 
Den 8. juni 2021 
Carsten Rasmussen   Keld Louie Pedersen 
Referent    Dirigent. 


