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Mødedeltagere: Jens Crone (JC), Peder Byskov (PB), René Rasmussen (RR), Jon Ni-
elsen (JN), Jan Stoltenborg (JS), Hans R. Schmidt (HS), Jonas B. Nielsen (JBN). 

 
Afbud fra: Olav Vibild, John de Taeje, Amin Amirian. 

 
 
 

 Dagsorden Referat 
 
1 

 

Godkendelse af og underskrift af referat fra 

seneste præsidiemøde  

 

Referat godkendt. 

 

Referater fra foregående møde underskrives ved 

næste præsidiemøde. 
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Opfølgning fra seneste præsidiemøde 

 

 

Ingen emner til opfølgning fra seneste møde. 
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Præsidentens redegørelse 

 

 

 

 

Repræsentantskabsmøde med Garderforeningen for 

Holstebro og Omegn gik godt. Begge fremsatte for-

slag til afstemning blev vedtaget. Referat fra repræ-

sentantskabsmødet er nu færdigt og bliver udsendt 

til foreningerne. 

 

Årsdagsparaden blev gennemført 24. juni og den for-

løb godt. DG deltog med 11 faner.  

 

DG repræsentant i styregruppen for ”100-aarskam-

pen” har været overtaget af Jonas Bech Nielsen. DG 

har været ansvarlig for enkelte opgaver, der alle er 

blevet løst, herunder fremskaffelse og opsætning af 

to flagstænger med henholdsvis et svensk og et dan-

ske flag. Koordineringen i styregruppen og med an-

dre, der har haft aktier i kampen har været noget 

trægt, men Jonas har gjort en brav indsats.  

 

Det nye medlemssystem er forsinket, og har været 

det i mere end et halvt år, hvilket til dels skyldes 

nødvendigheden af at udvikle vort gamle medlems-

system i Navision til brug for at kunne trække nød-

vendige data ud. Herudover har systemudvikleren 

været syg. Dette punkt tages senere på dagsorde-

nen.  

 

Adspurgt nævnede JS, at de nye vedtægter bliver 

lagt op på hjemmesiden snarest.  
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Det videre arbejde i udvikling af DG-UNG fortsættes 

så rette information kan indgå i DG Håndbog.  

 

JN spurgte om opsætning af skilte på de af DG do-

nerede bænke. Bestillingen heraf vil ske inden for 

kort tid.  
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Meddelelser fra sekretariatet 

 

Faneborg i anledning af HMD 50-års regeringsjubi-

læum afholdes d. 10. september Kgs. Nytorv. DG har 

tilmeldt 50 foreningsfaner. Detaljerede informatio-

ner vil blive udsendt til foreningerne, så snart så-

danne modtages ved Sekretariatet. 

 

Sekretariatets kopimaskine har et par uger været 

ude af drift. Service er bestilt, men reservedele skal 

skaffes hjem. Kontrakt på kopimaskinen udløber 

primo 2023, hvorefter den overgår til DG. DG har fra 

leverandøren af kopimaskinen modtaget et tilbud om 

en ny lejeaftale af en næsten ny kopimaskine til en 

væsentligt billigere leje end den nuværende. JS har 

svaret med et ikke bindende modbud til en endnu 

billigere leje, hvilket leverandøren har accepteret. 

Præsidiet drøftede efterfølgende, hvorvidt den eksi-

sterende aftale skal fastholdes, idet der her i så fald 

skal tegnes en serviceaftale, om DG skal købe en ny-

ere brugt kopimaskine eller om der skal købes en 

helt ny kopimaskine. Da den nuværende kopima-

skine er ved at have en del år på bagen, og da køb 

en ny kopimaskine vil være bekosteligt, enedes præ-

sidiet om, at bemyndige sekretariatet til at indgå en 

ny lejeaftale kr. 12.000/år, hvori serviceaftale indgår 

som en fast del af lejen, hvor afhentning af gammel 

og levering af ny kopimaskine sker uden omkostning 

for DG, hvor sikkerhedssoftware installeres uden 

omkostning for DG, og hvor kopimaskine overgår til 

DG efter endt lejeperiode uden omkostning. 
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Konstituering  

 

 

 

Udsættes til næste møde. 
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Generel orientering om økonomien 

 

 

DG økonomi forløber uden overraskelser og uden 

væsentlige uforudsete udgifter. Trykkeudgiften for 

Garderbladet er dog lidt svingende som følge af lø-

bende stigninger i papirpriser på verdensmarkedet. 

Hertil kommer videre, at opsætning af Garderbladet 

for nuværende er overgået til at ske ved trykkeriet.   
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Status i fonde og foreninger 

 

Garderfonden har ca. 64.000 kr. i ikke-disponerede 

midler. 

 

Flemming Andreassens forening har ca. 350 kr. i 

ikke-disponerede. 
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Medlemsstatistik 

 

• Region 1 1047 medlemmer 

• Region 2 1580 medlemmer 

• Region 3 1393 medlemmer 

• Region 4   757 medlemmer 

• Region 5 3666 medlemmer 

• Region 6   163 medlemmer 

      Samlet 8606 medlemmer 

• DG-UNG ca. 1390 medlemmer. Hertil kommer 

ny-indmeldte medlemmer fra hold AUG 2022, - 

antal kendes ikke endnu. 

  

Samlet medlemstal for DG er således 10.000 (+) 

medlemmer.  
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Garderbladet og Garderfest 

 

 

JBN oplyste, at der er fuld udgivelse af Garderbladet 

resten af året. Opsætning af Garderbladet er over-

gået til trykkeriet. Prisen på opsætning er ikke ende-

ligt fastsat.  

 

Samarbejdet med LG presseofficer er genoprettet ef-

ter at have været ustabilt i en længere periode. Der 

er nu oprettet god og jævnlig kontakt med PIO, der 

har fået tilknyttet to nye PIO-hjælpere.  

 

JBN vil arbejde med at fremhæve ”åbne arrange-

menter” i foreningerne, for således at give et over-

blik, der måske kan tiltrække flere medlemmer til ar-

rangementer.  

 

Der vil blive lavet en ny skabelon for indlæg til Gar-

derbladet. Dette skyldes, at for mange indlæg er for 

lange og ofte skal beskæres kraftigt. Der skal opfor-

dres til flere indlæg fra foreninger, men de skal være 

kortere. 

 

JBN er opmærksom på, at tekst ind over billeder kan 

medføre, at teksten nogle gange er svær at læse. 

Dette vil blive forbedret.  

 

JS henviste til afsnit 9 i DG-Håndbog omhandlende 

Garderbladet. Afsnittet danner grundlag for indsen-

delse af indlæg.   

 

Under dette punkt på dagsordenen bad Præsidenten 

om, at HS præsenterede sig selv i funktionen som 

DG PR- og marketingskoordinator. 

 

HS præsenterede sig selv og nævnede, at han er fra 

hold AUG 17, er studerende på Copenhagen Business 

School, at han siden sin indkaldelse har været med-

lem af en garderforening, og at han er formand for 

sin årgangsforening. 
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Det første event, som HS skal stå for er ”Garderfest 

2022”, som afholdes i forlængelse af Årgangspara-

den. Medlemmer af DG-UNG fra indkaldelseshold 

APR-19 og frem har haft mulighed for at rekvirere en 

gratis billet, hvorimod ikke-medlemmer har skulle 

betale kr. 100. Der har været 200 billetter til salg i 

en måneds tid, og ved lukning af tilmelding var der 

solgt 80 billetter, hvoraf 17 billetter er betalt af ikke-

medlemmer. Antallet af solgte billetter kan blive 

bedre, men er okay set i lyset af en lidt sen planlæg-

ning. Arrangementet afholdes på A-bar i Vestergade 

i København.  

 

I forbindelse med årgangsparaden planlægges gen-

nemført en hvervekampagne. Denne vil adskille sig 

fra tidligere kampagner, idet den vil indebære digital 

indmeldelse via mobiltelefon, og kampagnetilbuddet 

vil i stedet for en fysisk kampagnegave være et års-

kontingent for 2023 til kun 250 kr. Efter indmeldelse 

vil DG sekretariatet allokerer det nye medlem en lo-

kalforening efter det postnummer, som det nye med-

lem har angivet. Når betaling har fundet sted, vil be-

løbet blive overført til den ønskede forening. 

 

JN var indledningsvis kritisk over for forslaget af 

principielle grunde. Der var en bekymring for, at lo-

kalforeninger ikke ville kunne se fordelen ved meto-

den, hvorfor præsidiet vil få kritik. Samtidigt  påpe-

gede JN, at det muligvis var en indmeldelsesform, 

der stred imod foreningens vedtægter og tidligere 

beslutninger. JN satte spørgsmålstegn ved om store 

tiltag såsom kampagner kan sættes i gang ved en 

hurtig beslutning af præsidiet. Det er vigtigt at sikre, 

at lokalforeningerne er med på ideen.  

 

JS bemærkede vigtigheden i at fokusere på hverv-

ning og tilgang af nye medlemmer. Det her skitse-

rede er et forsøg på nytænkning, og adskiller sig i 

udformning ikke stort fra tidligere kampagner.   JS 

var enig i, at lokalforeningerne skal orienteres, hvil-

ket Sekretariatet vil gøre til de foreninger, hvortil et 

eventuelt nyt medlem bliver tilmeldt. 

 

Der var efterfølgende dialog angående oprettelsen 

og udformningen af dette kampagnetilbud. Slutteligt 

blev det vedtaget, at kampagnen skal fortsætte og 

prøves af til Årgangsparaden. Ligeledes blev Sekre-

tariatet pålagt at informere berørte foreninger om 

administrative forhold ved indmeldelser. 

 

Præsidiet vil ved næste møde tage emnet op til eva-

luering. 
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Medieudvalg 

 

Intet nyt.  

 

 
 

 

 

Skydning 

 



Referat fra præsidiemøde 12. august 2022  

 

11 
 

Der er Vingstedskydning den 17. september. Der vil 

være gratis ammunition og tilskud på kr. 100 til kør-

sel for medlemmer kommende øst for Storebælt.  

 

Landsskydning 200 m afholdes i august og septem-

ber. 
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Bowling 

  

 

Intet at bemærke.  
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Hvervning 

 

 

 

Der er afholdt hvervemøde onsdag den 10. august 

for Hold AUG 22. Der var god stemning. Nye antal 

indmeldelser er ukendt. Det forventes, at et par 

hundrede ny-indkaldte har meldt sig ind.  
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Kommende repræsentantskabsmøder 

 

2023: Vestfyens Garderforening. (en-dags-arrange-

ment) 

 

2024: Haslev-Faxe (en-dags-arrangement) 

 

2025: Endnu ingen bejlere. 

 

2026: Høje-Taastrup har budt ind. 
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Hæderstegn 

 

 

Der var modtaget en indstilling til DG Hæderstegn. 

Denne blev behandlet og godkendt.  
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Indkomne emner 

 

 

 

 

 

• Årgangsparade den 13. august. Der var en gen-

nemgang af dagens programpunkter for præsi-

diet.  

 

• Repræsentantskabsmøde 2022. Behandlet under 

pkt. 3.  

 

• Præsidiet havde en drøftelse af omfanget at pro-

kura, der jf. DG vedtægter kan gives til forret-

ningsføreren. Emnet behandles igen på næste 

præsidiemøde.  

 

• Status for DG nye medlemssystem blev givet. 

Desværre er systemet forsinket. JN vil kontakte 

leverandøren og forhøre sig om status i udviklin-

gen. 

 

• Fra Region 3 er fra et medlem ønsket, at Præsi-

diet i forbindelse med for eksempel årgangspa-

rade undersøger muligheden for regionsvis bus 

 
• Kørsel ved årgangsparade. Forslag skyldes, at 

flere ældre medlemmer gerne vil til årgangspa-

rade, men finder det for langt at køre selv.  

 

Fælles busser vil gøre det lettere for disse med-

lemmer at deltage i årgangsparader. Der er lagt 

op til medlemsbetaling for busserne. DG skal 

ikke nødvendigvis stå for betalingen. Præsidiet 
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drøftede forslaget, men vil undersøge nærmere 

ved foreningerne, om der er stemning herfor. PB 

anbefalede, at emnet blev taget op på forenin-

gernes generalforsamlinger, og at VP’erne ind-

hentede tilbagemeldinger herfra. 

 
Sammenfattende fandt præsidiet, at forslaget ly-

der godt, men at det er regionerne selv - altså 

vicepræsidenterne - der bør tage stilling til, om 

det er nødvendigt. Regionerne koordinerer med 

hinanden.  
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Orientering fra vicepræsidenterne 

 

 

 

 

 

• Region 2 

PB har deltaget i to arrangementer ved Garder-

foreningen for Aarhus og Omegn. Det ene med 

havnerundfart og spisning på Salling Roof-top, 

og det andet med sommergrill. Begge arrange-

menter havde god tilslutning, og havde delta-

gere fra naboforeninger. 

 

• Region 3 

Det står stadig stille til i regionen, da forenin-

gerne først ny begynder at se frem mod det 

kommende halvårs aktiviteter. 

 

Faaborgegnens Gamle Gardere og Assenskred-

sens Garderforening sammenlægges efter gene-

ralforsamlinger senere i år. JS anbefalede, at 

sammenlægning af praktiske årsager bør ske 

med gyldighed fra 01.01.2023. RR vil koordinere 

med foreningerne.  

 

• Region 5 

Fanekursus. Der er inviteret til fanekursus den 4. 

september af Gl Roskilde Amts Garderforening. 

Der er for nuværende kun få tilmeldinger. 

 

Gardermarch. JN orienterede om, at der stadig 

er behov for flere frivillige hjælpere fra regionen 

til støtte for arrangementet.  Frederiksborg Amts 

Garderforening hjælper til med afmærkning af 

ruter. 

 

JN er inviteret til Nordre Birk Garderforening for 

at holde oplæg om DG UNG i oktober. 

 

Ved formandsmødet i regionen blev nævnt, at 

regionen har 6.000kr. i en bowlingkasse. Beløbet 

er opstået efter afholdelse af regionsbowling, 

hvor der var en hel del problemer med banerne, 

hvorfor en del af den indbetalte baneleje blev re-

funderet. Det refunderede beløb vil blive anvendt 

ved regionsbowling 2023. JN vil være følge med 

i emnet.  
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Eventuelt, herunder fastsættelse af næste 

møde 

 

PB nævnede, at dette var hans første præsidie-

møde, og at han gerne så, at alle regioner var 

repræsenteret ved et præsidiemøde.  

 

Næste møde blev aftalt til afholdelse 29. okto-

ber 2022 på Livgardens Kaserne. 

 

Planlagte virtuelt møde den 10. november 2022 

udgår. 

 
 

 
 
 
 
 
Fredag d. 12. august 2022 
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