9. oktober 2021
kl. 10:00
Mødedeltagere: Jens Crone (JC), Olav Vibild (OV), Jens Saabye Nielsen (JSN), John
De´Taeje (JDT), René Rasmussen (RR), Jon Nielsen (JN), Andreas Dalsgaard Schultz
(ADS), Jan Stoltenborg (JS), Henrik Agerlin
Afbud fra: Amin Amirian (AA), Michael Wienberg (MW)

Dagsorden

Referat

1

Godkendelse af og underskrift af referat fra Referatet fra præsidiemødet tidligere præsidiemøseneste præsidiemøde
der blev godkendt.

2

Opfølgning fra seneste præsidiemøde

Der var ikke punkter til opfølgning.

3

Præsidentens redegørelse

Gaven til H.M. Dronningen i anledning af regeringsjubilæum er ved at blive produceret.
Vingsted Skydningen er afholdt 18. september, og
markerer genåbningen af foreningslivet.
Gardergaven i forbindelse med ny vagtbygning på
Marselisborg. JC har modtaget henvendelse vedrørende om DG ønsker at støtte projektet. Præsidiet
ønsker ikke at foretage sig yderligere.
Gardens Dag på Garderkasernen er afviklet. Garderbutikken har været til stede.
Gardermarch er afviklet den 26. september. JC sender en varm tak til alle DG frivillige, som har bidraget til gennemførsel af arrangementet. Ved marchen kunne ”Foreningen Gardermarch” overrække
marchens overskud på 100.000 kr. til Livgardens
Fond.
Årsdagsparade afviklet den 8. oktober. DG har uddelt to legater á 2.500 kr. ved paraden.
Nyt it-system. Projektet er forsinket, men Sekretariatet har netop afholdt møde med leverandøren, og
forventer at nå i mål inden årets udgang. Pt. skyldes forsinkelsen, at der skal foretages ændringer af
eksisterende database, før data kan overflyttes til
ny database.
Haslev GF og Faxe GF har meddelt, at foreningerne
vil fusionere pr. 1. januar.
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Faaborg GF har udfordringer med at drive foreningen, og søger muligheder for fusionering med naboforeninger.

4

Meddelelser fra sekretariatet

Der er hjemtaget 300 stk. 10-års tegn. De er denne
gang leveret uden plastikæske, da DG dermed
kunne opnå en væsentlig besparelse.

5

Konstituering

Jf. præsidiets forretningsorden skal præsidiet gennemgå de af præsidiet nedsatte udvalg på mødet
der afholdes i efteråret. Punktet blev behandlet.

6

Generel orientering om økonomien

Generelt ser økonomien fornuftig ud. Det forventes
at budgettet vil holde.
En markant større indtægt fra annoncer, samt et
væsentligt billigere repræsentantskabsmøde har
været positivt for DG økonomi .

7

Status i fonde og foreninger

I Garderfonden udgør ikke-disponerede midler kr.
22.949,16
Der er forsat disponeret til tavler hos Historisk
Samling. AD rykker for, at projektet igangsættes
inden årets udgang. Såfremt dette ikke sker, vil posten blive opgivet.
I Flemming Andreassens forening udgør ikke-disponerede midler kr. 34.383,89

8

Medlemsstatistik

Det samlede medlemstal i DG udgør pr. 15. februar
8.854 foreningsmedlemmer.
I DG-UNG befinder der sig 1.255 medlemmer.
I alt udgør det samlede medlemstal 10.109

9

Garderbladet

I løbet af oktober måned vil AD planlægge distributionsplanen for 2022. Det forventes, at der vil
komme mindre portostigninger.
Det vil fortsat være en redaktionel prioritet, at foreningsindlæg holdes fremadskuende, hvorfor referater – særlig omhandlende generalforsamlinger –
vil blive lagt på DG hjemmeside fremfor trykt i Garderbladet.

10

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

11

Skydning

Der er afholdt Vingsted Skydning 18. september.
Alt i alt gik arrangementet godt.
Resultatlisten fra 200m landsskydning forventes
klar inden jul.

12

Bowling

Efter en lang pause er bowlingen i DG genoptaget.
Der afvikles landsmøde med regionslederne, hvor
spillereglerne vil blive gennemgået.
JS opfordrer til at udvalget genåbner c-rækken.

13

Hvervning

Der er afholdt hvervemøde på Garderkasernen i august måned. Dette gav et markant mindre optag af
nye medlemmer end forventet. Årsagen hertil tillægges, at det ene kompagni blev afbrudt midt i en
felttur, for at overhøre DG præsentationen. Sekretariatet har efterfølgende været i dialog med bataljonen for at tilsikre, at dette ikke gentages.

14

Vedtægtsudvalg

Præsidiet gennemgik vedtægtsudvalgets første udkast til nye vedtægter. Præsidiets kommentarer
hertil blev noteret og vil tilgå udvalget direkte. Det
endelige vedtægtsudkast forventes udsendt til foreningerne ultimo 2021. Udkastet forventes herefter behandlet i foreningerne samt ved regionsvise
mini-formandsmøder i perioden medio januar til
medio marts 2022. Endelig drøftelse af udkastet vil
finde sted på formandsmøderne i slutningen af
marts 2022.

15

Kommende repræsentantskabsmøder
a.

2022 – Holstebro

JS besøger Holstebro i den kommende uge med
henblik på at tale Repræsentantskabsmøde.

b.

2023

Der er fortsat ikke indkommet bud på afholdelse af
Repræsentantskabsmøde i 2023. RR undersøger
muligheder for afvikling af møde i region 4.

c.

2024

Haslev Garderforening har tilbudt at være vært ved
Repræsentantskabsmøde 2024.

16

Hæderstegn

17

Indkomne emner
a.

Garderudstilling Vest
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To ansøgninger til DG Hæderstegn er indkommet
og godkendt.

Der er begrænset brug af udstillingen. JSN foreslår
at afskaffe udstillingen, idet der er en række krav til
vedligeholdelse og opbevaring. Præsidiet enedes

om at nedlægge Garderudstilling Vest. Det vil fortsat være muligt at låne Garderudstilling Øst hos
Knud Glavind – herfra benævnt Garderudstilling,
hvortil også dele fra Garderudstilling Vest tilgår.

18

17

Orientering fra vicepræsidenterne
Region 1

OV har afholdt flagdag 5. september i regionen, og
har umiddelbart kun kendskab til en forening, som
ikke har deltaget i flagdagen.
Den 8. september har der været afholdt regionsarrangement med Johnni Olesen.
Den 19. september er der afviklet Gardergolf.
Den 23. oktober deltager OV i Hjørring GF 90-års
jubilæum, hvor der samtidig afvikles afsluttende
generalforsamling med henblik på at sammenlægge
foreningen med Nordjylland GF.
Den 20. november deltager OV i Vendsyssel GF 50års jubilæum.

Region 2

JSN har afviklet flagdag i regionen. Det er JSN´s
indtryk at alle foreninger i regionen har deltaget.
Deltager i november måned i faneindvielse i Aarhus.

Region 3

Har medvirket i et større flagdagsarrangement i Haderslev. 7 foreninger vides med sikkerhed at have
deltaget i flagdag.
Den 1. oktober har Slesvigske Fodregiment afholdt
fødselsdag med deltagelse af Haderslev GF.
Der etableres nyt museum på Haderslev Kaserne,
hvor foreningen er stillet et udstillingshjørne i udsigt. Hertil vil civile have adgang.
JDT arbejder på at gennemføre faste fælles regionsarrangementer for indtil videre de seks sydligste
foreninger.

Region 4

I region 4 har 8 foreninger deltaget i flagdag.
Assens GF måtte aflyse 75-års jubilæum grundet
manglende tilslutning fra medlemmerne.
Skydning, bowling og golf er ved at starte op igen.

Region 5

JN har kun modtaget tre tilbagemeldinger fra foreninger, der har deltaget i flagdag. Det formodes
dog, at adskillige flere har deltaget.
Har deltaget i generalforsamling i Roskilde.
Som nævnt under pkt. 3 forventes en sammenlægning af Haslev GF og Faxe GF.
Har medvirket til afvikling af Gardermarch. Stor ros
til foreningerne i region 5, som stillede 22 mand til
afviklingen om søndagen, og 8 mand til opstilling af
ruter om lørdagen.

Eventuelt
a.

Årgangsparade
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Punktet blev behandlet.

b.

Kommende præsidiemøder

Næste møde 13. januar 2021 som virtuelt møde.

Onsdag d. 27. oktober 2021
Referent
Andreas Dalsgaard

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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