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 Dagsorden Referat 
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Godkendelse af og underskrift af referat 

fra seneste præsidiemøde  

 

Referat godkendt og underskrevet. 
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Opfølgning fra seneste præsidiemøde 

 

 

a. Kopimaskine 

Aftale om ny kopimaskine til DG Sekretariat 

er indgået. Ny kopimaskine er leveret og in-

stalleret. 

b. Konstituering  

Se referat punkt 5. 

c. Evaluering af hvervning ved Årgangsparaden 

Hvervning ved Årsdagsparade havde givet 

fire nye medlemmer. 

d. Prokura til Forretningsføreren 

Forretningsføreren er pålagt fremover at 

skulle indhente skriftlig bemyndigelse fra DG 

Præsident eller dennes substitut for overfør-

sel fra reservekonto til driftskonto på op til 

200.000 kr. Skriftlig bemyndigelse skal ef-

terfølgende vedlægges som bilag til bogfø-

ring. 

JN gjorde indsigelse mod denne praksis. 

e. Iværksættelse af hvervekampagner. 

I forbindelse med årgangsparaden planlag-

des gennemført en hvervekampagne. Det 

skulle være et forsøg på nytænkning, og ad-

skille sig fra tidligere kampagner, idet den 

skulle muliggøre digital indmeldelse via mo-

biltelefon, her og nu.  

Kampagnetilbuddet var årskontingent for 

2023 til kun 250 kr. Efter indmeldelse vil DG 

sekretariatet allokere det nye medlem til en 

lokalforening efter det postnummer, som det 

nye medlem har angivet. Når betaling har 

fundet sted, vil beløbet blive overført for-

eningen. 

Når foreningerne får allokeret et nyt medlem 

efter denne hvervemetode, bliver indmeldel-

sen fulgt af en utvetydig meddelelse om ad-

ministrationen af dette ”specielle” nye med-

lem. 
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Sekretariatet administrerer årskontingentet. 

Ingen udgifter for lokalforeningen kun en 

indtægt på rundt regnet kr. 115,-. 

JN var ved sidste præsidiemøde kritisk over 

for tiltaget af principielle grunde. Drøftelsen 

af emnet viste dog, at der var en bred op-

bakning til den valgte metode fra øvrige 

præsidiemedlemmer, og præsidiet enedes 

afslutningsvis om, at kampagner også frem-

adrettet kan iværksættes med kort varsel, 

men at der skal informeres herom til alle 

præsidiets medlemmer forud herfor. Der 

skal således være fri mulighed for at afprøve 

nye tiltag. 

JN irettesatte dette tiltag uden forudgående 

accept af Præsidiet. 

Præsidenten udtrykte, at det er vigtigt at 

Præsidiet ikke begrænser sig selv i sine mu-

ligheder for at afprøve nye hvervemetoder 

eller ideer i det hele taget.  

JS bemærkede vigtigheden i at fokusere på 

hvervning og tilgang af nye medlemmer. JS 

var enig i, at lokalforeningerne skal oriente-

res, hvilket Sekretariatet vil gøre til de for-

eninger, hvortil et eventuelt nyt medlem bli-

ver tilmeldt. 

 

 
3 
 

 

Præsidentens redegørelse 

 

 

 

 

Ny redaktør til GBL søges. Jobopslag vil blive lagt op 

på Jobindex. 

 

Årgangsparaden flyttes tilbage til første søndag i 

maj. Første gang søndag den 7. maj 2023. 

 

Gaven til de udsendte. Donation til I/LG, der er ud-

sendt til Letland. DG giver kr. 25.000,-. LG giver til-

svarende kr. 25.000,-. Julehilsen fra DG til I/LG BTN 

er forfattet og sendes til OL Thomas Lunau. 

Der skal stadig pakkes ca. 160 julepakker til de tje-

nestegørende gardere juleaften, hvor der vil være 

gardere på vagt på Amalienborg, Marselisborg, Ka-

stellet, Livgardens Kaserne, Garderkasernen og på 

Bornholm) 

Forretningsføreren nævnede hertil, at nogle forenin-

ger har valgt på forskellig vis at bidrage til, at DG 

fortsat kan give en hilsen til alle udsendte og gardere 

på vagt juleaften. DG er meget taknemmelig herfor. 

Alle bør overveje, om der i forbindelse med for-

eningsarrangementer måske kan laves tiltag, der 

kan bidrage med midler til DG konto for gaver til ud-

sendte og vagtgående. 

  

Besøg af Jørn Arne Nielsen (JAN), formand for Vest-

lollands  GF, der orienterede om sine tiltag for med-

lemstilgang.  

JAN orienterede kort vedrørende foreningernes ge-

byrproblematik nu da bankgebyrerne stiger. Forret-

ningsføreren har efterfølgende været til møde i 



Referat fra præsidiemøde 29. oktober august 2022  

 

Danmarkssamfundet omkring problematikken. Der 

arbejdes videre på sagen og info tilgår senere. 

 

Invitation til HMD Nytårskur 4. januar 2023 er mod-

taget. VP Rene Rasmussen Region IV deltager på 

Præsidiets og DG’s vegne. 

 

Fejring af HMD 50-års regeringsjubilæum finder sted 

den 12. november. Der er udsendt meddelelse og 

info herom. 

 

Dronningeparade og tildeling af Dronningens ur fin-

der sted den 16. nov. 2022 

 

Det nye medlemssystem kommer til test hos 6 ud-

valgte foreninger. 

 

Skilte på de af DG donerede bænke til Regimentet er 

monteret. 

 

Præsident og formand for GF i København har aftalt 

besøg hos DG ældste medlem Kjeld Arnbjerg (101 

år), der i år kunne fejre 80-året for sin indkaldelse. 
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Meddelelser fra sekretariatet 

 

Faneborg i anledning af HMD 50-års regeringsjubi-

læum afholdes d. 12. november Kgs. Nytorv. Detal-

jerede informationer vil blive udsendt til forenin-

gerne, så snart sådanne modtages ved Sekretaria-

tet, men det står klart, at man er selvtransporte-

rende, selvprovianterende og selv står for evt. over-

natning. 

 

Kr. 2500,- doneret til 2 KMP til afholdelse af grillaften 

den 14. oktober før udsendelse er ikke brugt. Kom-

pagniet er forsøgt kontaktet herom, men uden posi-

tivt resultat. Tambourkorpset har efterfølgende an-

søgt om et beløb til afholdelse af en festaften for per-

sonel ved vagtkompagniet Det afsatte beløb kanali-

seres over til dette formål. 
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Konstituering  

 

 

 

DG Udvalg pr. 29. oktober 2022. 

 

Medieudvalg 

- Ny redaktør 

- Olav Vibild, VP Region 1 

- Jan Stoltenborg (midlertidig formand) 

- Hans R. Schmidt 

Hverveudvalg 

- Albert Dieckmann (formand) 

- Peter Fremming (midlertidig åben) 

- Peter Nielsen     (midlertidig åben) 

- Hans R. Schmidt 

Skydeudvalg 

- Jan Stoltenborg (formand) – udpeget af DG 

Præsidium 

- Ernst Klysner (RGN I) 



Referat fra præsidiemøde 29. oktober august 2022  

 

- Anders Bjerg (RGN II) 

- Ulrik Baunsgaard (RGN III) 

- Sendy Alstrøm (RGN IV) 

- Ole Olsen (RGN V) 

Bowlingudvalg 

- Henrik Agerlin (formand) 

- Mikkel Elmlund (RGN I) 

- Karsten Fruergaard (RGN II) 

- Jørgen Jeppesen (RGN III) 

- Vagn Jensen (RGN IV) 

- Svend Clausen Beck (RGN V) 

Håndbogsudvalg 

- Henrik Gattrup (formand) 

- Rene Rasmussen 

- Jan Stoltenborg 

Gardermarch 

- Hans R. Schmidt 

- Jon Nielsen 
Arbejdsgruppe ”DG-fremtid” 

- Jens Crone 

- Olav Vibild 

- Jon Nielsen 

- Jan Stoltenborg 

- Hans R. Schmidt 

Vedtægtsudvalg 

Nedlagt. Udvalg etableres ad hoc. 
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Generel orientering om økonomien 

 

 

Trykkeudgiften for Garderbladet er lidt svingende 

som følge af løbende stigninger i papirpriser på ver-

densmarkedet, samt ændrede forhold i opsætning af 

GBL.  

DG økonomi forløber uden overraskelser. Forret-

ningsføreren gennemgik 3. kvartals rapportering og 

forklarede enkelte afvigelser til budgettet. 
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Status i fonde og foreninger 

 

Garderfonden har ca. kr. 34.000,- i ikke-disponerede 

midler. 

Portotilskud til GBL i udlandet, taget fra garderfon-

den, udgår fra 2023. Beløbet budgetteres og konte-

res GBL portoudgifter i driften. 

 

Flemming Andreassens forening har ca. kr. 20.000,- 

i ikke-disponerede midler. 
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Medlemsstatistik 

 

• Region 1 medlemmer 1045 

• Region 2 medlemmer 1571 

• Region 3 medlemmer 1389 

• Region 4 medlemmer   751 

• Region 5 medlemmer 3675 

• Region 6 medlemmer   164 

• Sum (gammel struktur)  8595  

 

• DG-UNG medlemmer 1458 
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Samlet medlemstal for DG er således stadig lidt mere 

end 10.000 medlemmer. Vi taber dog fortsat med-

lemmer i den gamle struktur, hvorfor alle foreninger 

opfordres til at gøre en aktiv indsats for hvervning. 
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Garderbladet 

 

 

Opsætning af Garderbladet er overgået til trykkeriet. 

Prisen på opsætning er ikke endeligt fastsat.  

 

Samarbejdet med LG presseofficer er genoprettet. 

  

Redaktøren ønsker stadig, at lokalforeningerne slår 

et slag for de åbne arrangementer i foreningerne. 

Den udarbejdede skabelon for indlæg til Garderbla-

det bedes anvendt af alle foreninger. Skabelon er ud-

sendt til alle foreninger. For indlæg henvises herud-

over til DG Håndbog. 
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Medieudvalg 

 

Intet nyt. 

 

 
11 
 

 

Skydning 

 

Vingsted-skydningen blev afholdt 17. september 

med god deltagelse.  

 

Landsskydning 200 m er afsluttet – afholdt i august 

og september – og resultater er ved at tilgå skyde-

udvalget. 

 

Næste garderskydning er landsskydning 15 m, der 

afvikles i januar -februar-marts 2023. 
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Bowling 

  

 

Region 1 har et stort ønske om genindførelse af C-

rækken.  
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Hvervning 

 

 

 

Næste hvervning finder sted den 19. december 2022 

for Hold DEC 2022. 
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Kommende repræsentantskabsmøder 

 

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

ment).  

Dato bliver den 10.6.2023. 

 

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

 

2025: Endnu ingen bejlere. 

 

2026: Høje-Taastrup har budt ind. 
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Hæderstegn 

 

 

En indstilling modtaget og behandlet. Indstillingen 

blev godkendt af Præsidiet. 
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Indkomne emner 

 

 

 

 

 

• Formandsmøder 2023 

Region 5 afholdes 25. marts 2023 

Region 2 afholdes 26. marts 2023, Lemvig 

Region 1 afholdes 27. marts 2023 

Region 3 afholdes 28. marts 2023 
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Region 4 afholdes 29. marts 2023 

Tid og sted meddeles af de regionale vice-

præsidenter. 

 

• Beregning af medlemsafgift 2024 

Forretningsføreren fremlagde en beregning 

på fremskrevet medlemsafgift 2024. Ud fra 

de givne forudsætninger viser beregningen 

en markant stigning i medlemsafgiften. Præ-

sidiet vil løbende følge udviklingen i pristals-

reguleringen, og vil drøfte emnet på næste 

præsidiemøde. 

 

• Jf. fremsendt mail fra Henrik Gattrup den 11. 

oktober fremlagdes forskellige forslag til æn-

dringer i DG Vedtægter og til DG Håndbog. 

Grundet de ændrede forretningsgange og 

det nuværende store pres i Sekretariatet, ta-

ges disse punkter op snarest.  
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Orientering fra vicepræsidenterne 

(Relevante emner for regionen) 

 

 

 

 

• Region 1 

• Deltog i flagdagsarrangementer som vanligt 

• Uddeling af DG Hæderstegn, Kjeld Sørensen 

• Deltog i chefskifteparade 

• Afholdt lille formandsmøde den 18. okt.  

• Skift fra søndag til lørdag ved årgangsparader 

OK. 

 

• Region 2 

• Deltog i generalforsamling i Holstebro og 

i Skanderborg. 

• Lille formandsmøde i Viborg. Skift fra 

søndag til lørdag ved årgangsparader 

OK. 

 

• Region 3 

• Efter Covid, lidt trægt med at få gang i 

foreningslivet igen. 

• Flagdag i Haderslev er en fin oplevelse 

medmange deltagere og alle institutio-

ner udkommanderet. 

• Deltog i arrangement 11. nov. Dato for 

afslutning af 1. Verdenskrig. 

• 4 af 11 foreninger har under 60 medlem-

mer. Gør det svært at rekruttere ny be-

styrelsesmedlemmer. 

• Positiv overfor etablering af nyt med-

lemssystem samt central styring. 

 
• Region 4 

• Går lidt trægt med opstart i forenin-

gerne, men det lysner. 

• Stigende tilslutning til skydning. 

• Alle foreninger ude med fanerne på flag-

dagen 

• Ser frem til det nye medlemsregister. 
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• Fåborg GF og Assens GF fusionerer inden 

jul. 

• Afholder lille formandsmøde den 

3.12.2022 

 

 

• Region 5 

• Deltog 16 august deltaget i bestyrelses-
møde i Gardermarch regi. 

• 4. september blev afholdt fanekurser 
ved Gl. Roskilde GF, med efterfølgende 
deltagelse i faneborg ved indsættelse af 
ny biskop, Ulla Thorbjørn Hansen, i Ros-
kilde Domkirke. Den nye biskop er med-

lem i GL. Roskilde GF. 
• 5. september - National Flagdag i Høje-

Taastrup (mange GF i region har også 
arrangementer) 

• 12. september - deltaget ved bestyrel-
sesmøde i Haslev-Faxe GF 

• 24. september - opsætning af ruter og 

klargøring af Gardermarch. 
• 25. september - ansvar for hjælpere på 

Gardermarch ruterne inkl. diverse opga-
veløsninger og oprydning indtil march-
dagens afslutning. 

• 27. september møde i arbejdsgruppen 

DG-Fremtid 
• 18. oktober deltaget i arrangement hos 

Nordre Birk GF. 
• 20. oktober opfølgningsmøde i Forenin-

gen Gardermarch. 
• 28. oktober - team-møde - regionsråds-

møde. 

• Afholder lille formandsmøde den 
23.11.2022 
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Eventuelt, herunder fastsættelse af næste 

PM møder 

 

Mandag 27 FEB 2023 på Livgardens Kaserne 

Lørdag 06 MAJ 2023 på Livgardens Kaserne 

Lørdag 26 AUG 2023, i Bogense. Suppleanter 

indbydes til deltagelse. 

Lørdag 28 OKT 2023 på Livgardens Kaserne.  

 

 

 
29. oktober 2022 
 

 
Referent Jan Stoltenborg 

 
 
 
 

 
 
Jens Crone Olav Vibild 

Præsident Vicepræsident region 1 
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Peder Byskov John de Taeje 

Vicepræsident region 2 Vicepræsident region 3 
 
 
 
 
René Rasmussen Jon Nielsen 

Vicepræsident region 4 Vicepræsident region 5 


