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Dagsorden

Referat

1

Godkendelse af og underskrift af referat fra Referatet fra tidligere præsidiemøder blev godseneste præsidiemøde
kendt.

2

Opfølgning fra seneste præsidiemøde

Der var ikke punkter til opfølgning.

3

Præsidentens redegørelse

DG har modtaget et flot og personligt takkekort fra
HMD for gaven i forbindelse med 50-års jubilæet.
JC har siden sidst afleveret DG’s gave til kronprinsessen.
ADS har opsagt sin stilling som kommunikationsansvarlig med virkning fra 30. april. Stillingen vil blive
opdelt i tre områder: Kommunikationskonsulent
med redaktionelt ansvar for Garderbladet samt intern kommunikation; PR og Marketingkoordinator
med ansvar for DG-Ung og ekstern kommunikation;
og så udliciteres det grafiske arbejde til trykkeriet.
Sekretariatet er allerede i dialog med en kandidat
til stillingen som kommunikationskonsulent, mens
der søges efter en kandidat til stillingen som PR og
Marketingkoordinator.
Tommy Hansen og Bjarne Jensen fra Roskilde GF
har besøgt DG Sekretariat med henblik på at indgå
et samarbejde om udgivelse af en biografi omhandlende Jungle Jim. Man ønsker at DG skal understøtte projektet økonomisk ved at afholde alle udgifter forbundet med trykningen. Overskuddet af
salget vil gå til DG. Estimeret pris for trykning af
bogen er kr. 32.000.
Præsidiet drøftede forslaget, og enedes om, at
trods de gode intentioner, så kan DG ikke påtage
sig at blive økonomisk involveret.

4

Meddelelser fra sekretariatet
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JS gav status på indsamling af den frivillige ekstraordinære medlemsafgift. JS kunne meddele, at 61
ud af 62 indenlandske foreninger har betalt den almindelige afgift for 1. halvår.

Derudover kunne JS meddele, at 55 ud af 62 indenlandske foreninger har betalt det ordinære og frivillige beløb til medlemsafgift.

5

Tilbagemeldinger fra regioners små formandsmøder
a. DG-Ung

Region 1: Måtte aflyse lille formandsmøde grundet
sygdom, og har derfor endnu ikke drøftet emnet.
Forventer måske indvending fra en enkelt forening.
Region 2: Enighed om fortsættelse.
Region 3: Enighed om fortsættelse.
Region 4: Der er uenighed i regionen om DG-Ung.
Nogle foreninger er af den opfattelse, at de taber
medlemmer på projektet.
Region 5: Enighed om fortsættelse. Der er fortsat
et ønske om adgang til kontaktdata. Endvidere blev
rejst et antal punkter, der bør overvejes optaget i
DG Håndbog.

b.

Forslag til reviderede DG
Fællesvedtægter

Region 1: Forventer enighed om forslaget
Region 2: Enighed om forslaget.
Region 3: Enighed om forslaget.
Region 4: Forventer enighed om forslaget.
Region 5: Enighed om forslaget. Dog vil regionen
formentlig stille et forslag til afsnittet om ”Gaven”.

c.

Medlemsafgift 2023 niveau

Region 1: OV har indtryk af, at enkelte foreninger
har indvendinger mod forslaget til medlemsafgift.
Region 2: Enighed om forslaget. En enkel forening
taler for yderligere stigning i afgiften.
Region 3: Enighed om forslaget.
Region 4: Forventer enighed om forslaget.
Region 5: Overordnet set enighed om forslaget.
Præsidiet drøftede den videre proces frem til repræsentantskabsmødet.

6

Repræsentantskabsmøde 2022
a. Status i planlægning

JS har en løbende dialog med værtsforeningen. Der
er truffet aftaler med hoteller og Musikteatret. JS
mener, at Sekretariat og værtsforening er nået til
enighed om budgettet. Musikkorpset har bekræftet
koncert fredag aften. Der er aftalt en intensiv markedsføringsindsats for koncerten, idet salen kan
rumme op til 1400 gæster.
JS vil sammen med Musikkorpset besøge værtsforeningen i april måned.
JS gennemgik præsidiets deltagelse.

b.

Dagsorden – Gennemgang
af dagsorden

Punktet blev gennemgået

c.

Udpegning af formand for
Præsidiets Skydeudvalg

JS blev udpeget.
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Indkomne emner
a. Nordisk Stævne

b.

8

9

Ansøgning om tilskud til
ammunition til Vingsted
2022

DG har modtaget invitation til deltagelse i Nordisk
Stævne, der afholdes i regi af Danske Soldaterforeningers Landsråd. Præsidiet drøftede, hvorvidt det
fortsat er relevant for DG at lade sig repræsentere
ved Nordisk Stævne. Der var enighed om, at præsidiet fortsat ønsker at kunne bruge deltagelse heri
som en særlig anerkendelse til et medlem af DG. JS
efterspørger egnede kandidater, og bad VP´erne
om at indstille kandidater.
Præsidiet besluttede at yde tilskud til ammunition
med kr. 25.000.

Orientering fra vicepræsidenterne
Region 1

Regionen har afholdt regionsskydning den 8. marts.

Region 2

Der har været afholdt regionsbowling i regionen,
dog ikke med imponerede deltagelse. JSN har trukket sig som formand for Viborg GF, og er blevet afløst af Karsten Fruergaard.

Region 3

Region 3 har afholdt det første større fællesarrangement, hvor alle interesserede har været inviteret.
Overordnet set har det været en stor succes. Det
næste større arrangement afholdes i Oksbøl.

Region 4

Der har været afholdt regionsbowling med deltagelse af to foreninger. Assens GF har afholdt regionsskydning med deltagelse af ca. 35 gardere.

Region 5

Der er afholdt både regionsskydning og bowling
med et pænt antal deltagere i begge konkurrencer.
På det lille formandsmøde blev det drøftet, om regionen skulle arbejde på at arrangere et fælles regionsmøde, men der blev ikke fundet interesse herfor. I stedet blev der opfordret til at flere naboforeninger bør overveje fællesmøder.
.

Eventuelt

RR har modtaget spørgsmål fra regionen, som JS
svarede på.
Præsidiet blev orienteret om udviklingen i etableringen af nyt medlemskartotek. Det forventes introduceret i andet halvår.
JN spurgte til processen omkring funktionsadskillelse i Sekretariatet. JS orienterede om at Sekretariatet har igangsat processen.

a.

Kommende præsidiemøder
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Næste møde afholdes d. 7. maj 2022.

Onsdag d. 16. marts 2022
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Andreas Dalsgaard
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