19. august 2021
kl. 19.00
Mødedeltagere: Jens Crone (JC), Olav Vibild (OV), Jens Saabye Nielsen (JSN), John
de Taeje (JdT), René Rasmussen (RR), Jon Nielsen (JN), Jan Stoltenborg (JS)
Afbud fra: Amirian (AA), Andreas Dalsgaard (AD)

Dagsorden

Referat

1

Godkendelse af og underskrift af referat fra Da præsidiemødet blev afholdt virtuelt udskydes unseneste præsidiemøde
derskrift af referat fra sidste møde til førstkommende
fysiske præsidiemøde.

2

Opfølgning fra seneste præsidiemøde

IAB

3

Præsidentens redegørelse

Deltog i Dronningeparade 25. juni. Paraden var tilbage i normal form med deltagelse af hele vagtkompagniet.
Orienterede om henvendelse vedrørende mulig gave
til HMD 50 års regentjubilæum. Forslaget til gave var
imidlertid af et sådant omfang, at det ikke blev vurderet relevant for DG, at påtage sig opgaven med
finansiering heraf, ligesom det blev vurderet, at der
var en del uafklarede forhold ved forslaget. Forslaget
omhandlede en ny vagtbygning til Marselisborg Slot.

4

Meddelelser fra sekretariatet

To foreninger mangler fortsat at indbetale medlemsafgift for andet halvår 2021.
Som følge af omlægning af ferieoptjening og -afvikling med hertil hørende indefrysning af feriepenge,
har DG valgt at indbetale skyldige indefrosne feriepenge til Skat.

5

Generel orientering om økonomien

Økonomien for første del af 2021 ser sund ud. Afvikling af udgifter følger i væsentligt omfang budgettet.

6

Status i fonde og foreninger

I Garderfonden udgør ikke-disponerede midler kr.
14.978,10
I Flemming Andreassens forening udgør ikke-disponerede midler kr. 46.450,49.
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7

Medlemsstatistik

Det samlede medlemstal i DG udgør pr. 14. august
8.857 foreningsmedlemmer.
I DG-UNG har 1.248 medlemmer.
I alt udgør det samlede medlemstal 10.105.

8

Garderbladet

Mange foreningsarrangementet annonceres fortsat
som ”lukkede” arrangementet. Der vil selvfølgelig altid være arrangementer alene for foreningens egne
medlemmer som for eksempel en generalforsamling,
men arrangementer som foredrag, virksomhedsbesøg eller lignende bør overvejes at gøres til ”åbne”
arrangementer, hvor medlemmer fra andre garderforeninger kan deltage. Em større grad af åbne arrangementer vil give et større tilbud til alle medlemmer af DG.
Stadig plads til flere bjælkeannoncer.

9

10

Medieudvalget

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

Skydning

Landsskydning 200 M 2021. Skydning finder sted i
månederne august og september. Kan der ikke skydes på hjemmebane/i foreningen, kan landsskydningen skydes i Vingsted.
Vingstedskydning afholdes 18. september.

11

Bowling

Bowling starter op igen til september med håb om
en fuld sæson frem til marts 2022. Formanden planlægger på et udvalgsmøde i efteråret for afstemning
af forventninger for sæsonen.

12

Hvervning

Der har ikke været afholdt Informations- og hvervemøde siden sidste præsidiemøde.
Næste møde bliver afholdt 23. august på Garderkasernen i Høvelte for hold AUG 21.

13

Kommende repræsentantskabsmøder
a.

2022 – Holstebro

2022 Holstebro. Foreningen er godt fremme i planlægning af udvidet Repræsentantskabsmøde. Der er
aftalt møde mellem foreningen og Forretningsfører
senere i 2021.

b.

2023

Ingen tilbud
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14

Hæderstegn

Ingen indstillinger siden sidste møde.

15

Godkendelse af forretningsorden

Forretningsorden for DG Præsidium for 2021/2022
blev drøftet. Fremlagt forslag blev godkendt.

16

Indkomne emner
a.

HMD 50 års regent jubilæum

Emnet blev drøftet, og tanker herom blev udvekslet.
Præsidenten fremlagde en ide til mulig gave, men
manglede endnu endelig bekræftelse på, hvorvidt en
levering heraf kunne ske inden jubilæet. Præsidenten blev bemyndiget til at arbejde videre med ideen.

b.

Vedtægtsudvalg – status

Udvalget har ikke afholdt møder siden seneste præsidiemøde.
Alle tilbagemeldinger fra foreningerne er medtaget i
udvalgets arbejde, og de bearbejdes i forhold til indarbejdelse i forslag til nye vedtægter. Første udkast
til tilrettede vedtægter er under udarbejdelse og vil
blive drøftet ved udvalgets næste møde 23. august.

17

Orientering fra vicepræsidenterne
Region 1

Afholder Gardergolf 19. september i Dronninglund.
Nordjyllands Garderforening har inviteret til fælles
arrangement 8. september.
Flere af regionens foreninger deltager i Flagdag den
5. september.
HMD besøger Hanstholm 30. august.
Anbefalede at stedfortræder for Vicepræsidenterne
deltog i et årligt præsidiemøde. Erfaringen fra sidste
møde, hvor regionens stedfortræder deltog, havde
været meget positiv.

Region 2

Afholder formandsmøde på Samsø den 6. november.
Flere af regionens foreninger deltager i Flagdag den
5. september.

Region 3

Fejringen af 100 året for Sønderjyllands genforening
er afholdt i et noget reduceret omfang som følge af
Covid-19.
Flyvestation Skrydstrup/Haderslev og Fredericia kaserner er igen åbne for arrangementer med civil deltagelse. Dette kan dog ændres ved markante ændringer i Covid-19 situationen.
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Flagdag den 5. september forventes gennemført i
fuldt omfang i alle kommuner.
Regionens foreninger har aftalt, at man i størst muligt omfang vil afholde alle foreningsarrangementer
som ”åbne” arrangementer, ligesom man vil øge
samarbejdet omkring arrangementer.
Flere af regionens foreninger har oplevet opstarts
vanskeligheder i forbindelse med at foreningsarrangementer nu igen afholdes. Forhåbentligt vil dette
ændres, og man vil vende tilbage til et aktivt foreningsliv igen.

Region 4

Regionen har oplevet, at det kan være svært at
komme i gang igen efter den megen nedlukning af
foreningslivet. Forhåbentligt vil der snart være normalt liv i foreningerne igen.
Assenskredsens Garderforening blev 75 år i 2020,
men har først kunnet markere dette med planlagt
jubilæumsfest 4. september 2021.
Næsten alle foreninger i regionen vil være med til at
markere Flagdagen den 5. september.

Region 5

Gardermarch afholdes søndag 26. september. Efter
opfordring til alle regionens foreninger om at stille
med hjælpere hertil, er det meget glædeligt at konstatere, at der til klargøring om lørdagen stiller 8
hjælpere, og at der til afvikling af Gardermarch om
søndagen stiller 22 hjælpere.
Vicepræsidenten deltog 13. august i afsløring af mindeplader for soldater såret under udsendelse i internationale missioner på Garderkasernen. Der blev afsløret to mindeplader, der begge var givet af DG.
Støttede ideen om at lade stedfortræder for vicepræsidenter deltage i et årligt præsidiemøde. Ved sidste
møde deltog stedfortræder fra regionen, hvilket
havde givet en positiv tilbagemelding.

18

Eventuelt
a.

Kommende præsidiemøder

Lørdag d. 9. oktober 2021 kl. 09:00

b.

Præsidiemøder 2022

Udkast til datoer for præsidiemøder 2022 blev drøftet. Udkastet tager udgangspunkt i muligheden for
en behandling af kommende forslag til tilrettede Fællesvedtægter for DG, hvilket betyder, at udkastet
skal såvel udsendes til foreninger, behandles i foreninger, behandles ved formandsmøde, samt give
mulighed for behandling i Vedtægtsudvalget af indkomne bemærkninger inden endelig behandling på
Repræsentantskabsmøde 2022.
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c.

GF deltagelse i Flagdag

Vicepræsidenterne opfordredes til at undersøger,
hvor mange foreninger der vil være repræsenterede
ved kommende Flagdag den 5. september
Mødet sluttede kl. 21.50

Mandag d. 20. september 2021

Referent

Jan Stoltenborg

Jens Crone
Præsident

John de Taeje
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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