24. januar 2022
kl. 19:00
Mødedeltagere: Jens Crone (JC), Olav Vibild (OV), Jens Saabye Nielsen (JSN), John
de Taeje (JT), René Rasmussen (RR), Jon Nielsen (JN), Amin Amirian (AA), Andreas
Dalsgaard Schultz (ADS), Jan Stoltenborg (JS)
Afbud fra: Ingen

1

Dagsorden

Referat

Redegørelse fra Præsidenten

Præsidenten orienterede præsidiet om, at Gardernetværk er lykkedes med at indsamle tilstrækkelige
midler til opførelse af den nye vagtbygning på Marselisborg. Præsidiet ønsker Gardernetværk et stort
tillykke med den flotte præstation.
JC, JN og JS har deltaget i stiftende generalforsamling for Haslev-Faxe Garderforening, der pr. 22. januar 2022 er fusioneret.

2

Gaver

JC har i anledning af HMD´s 50-års jubilæum afleveret De Danske Garderforeningers gave i Det Gule
Palæ.
Der er indkøbt bænke til LG, som skal opstilles på
Livgardens Kaserne. Præsidiet enedes om, at der
skal påsættes messingskilte med angivelse af gavegiver.
Gaven til kronprinsessen: Der er indkøbt en glasgave fra Backhaus (samme producent som gaven til
HMD). Der undersøges mulighed for indgravering af
DG-logo i bunden. Pris for gave ca. 5.000 kr.

3

Forslag til nye vedtægter

Præsidiet færdigbehandlede forslaget til nye vedtægter. Forslaget udsendes til foreningerne til behandling på kommende repræsentantskabsmøde .

4

Medlemsafgift

Præsidiet indstiller som forslag til repræsentantskabet, at 2023 niveau for medlemsafgift fastlægges til
kr. 225 kr. + 10 kr. øremærket til gavekonto. Efterfølgende vil medlemsafgiften årligt blive pristalsreguleret.

5

Eventuelt

Håndbogsudvalget vil blive bedt om at opdatere afsnit 14.
JT: 8 foreninger i region 3 er gået sammen i et interessefællesskab, hvor formålet er at øge samarbejdet og fælles arrangementer. Første arrangement afholdes 3. marts 2022.
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JN: Spurgte ind til, hvorvidt der er indkommet emner
til præsidentposten. JC meddelte, at han er villig til
genvalg.

Næste møde

Næste møde: 12. februar på Livgardens Kaserne

Torsdag d. 27. januar 2022
Referent

Andreas Dalsgaard Schultz

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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