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Dagsorden

Referat

0

Godkendelse af og underskrift af referat fra Da præsidiemødet blev afholdt virtuelt, blev referaseneste præsidiemøde
tet fra sidste præsidiemøde ikke underskrevet.

1

Gave til HM Dronningen

Præsidenten fortalte, at han havde besøgt producenten og her talt om det videre arbejde med DG
gave. Gaven vil være klar første uge af 2022.

2

Gave til kronprinsesse Mary

Præsidenten fortalte at han i forbindelse med besøg
som nævnt i punktet ovenfor havde set på mulig
gave til kronprinsesse Mary fra DG i anledning af
kronprinsessens 50 år fødselsdag den 5. februar
2022. Præsidiet tiltrådte den foreslåede gave, og bemyndigede indkøb heraf.

3

Udkast til nye Fællesvedtægter

Præsidiet behandlede det sidst modtagne udkast til
DG Fællesvedtægter fra Vedtægtsudvalget. Præsidiet foretog enkelte mindre justeringer, og pålagde
herefter Sekretariatet at udsende det endelige udkast til nye Fællesvedtægter til foreningerne.

4

Økonomi 2021

DG økonomi for 2021 synes at holde sig inden for det
budgetterede. Enkelte ikke budgetterede større udgifter er forsøgt imødekommet med tilsvarende besparelser.
Fra periode 2016 - 2019 henstår en forpligtelse fra
Garderfonden til De Danske Garderforeninger for administration af Garderfonden. Præsidiet drøftede
tanken bag denne forpligtelse, der ved indfrielse vil
betyde en udhuling af Garderfondens midler, og derved reducere dens mulighed for at leve op til dens
formål. Præsidiet fandt, at det ikke gav mening at
overføre et for DG beskedent beløb, fra Garderfonden og samtidig hermed forringe fonden. Det blev
således besluttet, at beløbet forbliver i Garderfonden
hvorefter der ikke længere eksisterer økonomiske
forpligtelser fra Garderfonden til DG.

5

Medlemsafgift niveau 2023
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Præsidiet drøftede medlemsafgift for 2023, der i forslag til nye DG Fællesvedtægter ønskes gjort til
fremtidigt niveau for beregning af medlemsafgift.

Præsidiet var forelagt de af vedtægtsudvalget anvendte budgetmodeller, og besluttede at udsende to
budgetmodeller til foreningerne. Sekretariatet vil udsende disse sammen med udkast til nye Fællesvedtægter.
6

Donation til Den Kongelige Livgarde

7

Eventuelt

Præsidiet havde erfaret, at Den Kongelige Livgarde
ønskede at udskifte 3 stk. bænke på Livgardens Kaserne. Præsidiet besluttede at donere 3 bænke.

a.

Dronningens Ur

Præsidenten informerede om, at der var indgået fornyet sponsoraftale med Georg Jensen om sponsering
af Dronningens Ur. Den nye aftale er uden slutdato.

b.

Garderbladet og ønske herom

Vicepræsident Region V, Jon Nielsen, nævnede, at
Garderbladet og udgivelse heraf er et nøgleområde
for DG. Fra formandsmøder fremgår entydigt, at der
for lokalforeningerne fortsat ønskes et trykt Garderblad. Ligeså fremgår det af rapporten, der dannede
grundlag for etablering af DG-UNG, at de unge medlemmer tilsvarende foretrækker at modtage Garderbladet i trykt form. En fastholdelse af Garderbladet
som en central del af DG er derfor essentielt.

c.

Nyt medlemssystem

Vicepræsident Region V, Jon Nielsen, spurgte til udviklingen af DG nye medlemssystem. Udviklingen er
forsinket, idet udvikleren har været syg i en periode.
Det er dog stillet i udsigt, at Sekretariatet vil modtage en pilot-/arbejdsversion primo januar 2022.
Medlemssystemet forventes fortsat introduceret i 2.
kvartal 2022.

d.

Funktionsadskillelse

Vicepræsident Region V, Jon Nielsen, spurgte til status for funktionsadskillelse for forretningsfører. Forretningsføreren informerede, at processen er i gang,
og vil blive afsluttet primo 2022.
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