Gardehusarregimentets
Historiske Samlings Venner
Bestyrelsens beretning for 2012.
Efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012
konstituerede bestyrelsen sig allerede om aftenen som følger:

Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Best. Medlem
Suppleant

Finn Winkler
Tommy Rasmussen
Niels Blangsted-Jensen
Steen Seidelin Fredholm
Helmer Christensen
Steffen Robert Scharff

Konstitueringen blev igen i 2012 enkel, fordi bestyrelsen var den samme. Heldigvis
ønskede både sekretæren og kassereren at fortsætte endnu to år. Det blev aftalt samme
aften, at det første bestyrelsesmøde skulle være den 25. juni 2012, hvor vi udover at
drøfte referatet fra generalforsamlingen og kontingentopkrævningen for 2012, også skulle
drøfte hjemmeside og opgaver i løbet af 2012.
Bestyrelsen valgte igen at udsende referatet i en flot ”dobbelt A4” side, hvor der udover
referatet også er andre oplysninger til medlemmerne.
Udover bestyrelsesmødet den 25. juni, så har der været afholdt bestyrelsesmøder
den 1. oktober og 17. december 2012.
Regimentet arbejde fortsat meget aktivt med forberedelserne af jubilæumsåret 2014,
så som økonomien til de forskellige aktiviteter, diverse aftaler, koordinationen af de
forskellige aktiviteter og meget andet, har præget de mange møder ved regimentet.
Bestyrelsen har medlemmer som deltager i diverse udvalg og aktiviteter og får derigennem
løbende information om planlægningen.
Det er som bestyrelsen en fornøjelse, at se hvordan ”gamle husarer” uanset alder og grad
kaster sig ind i arbejdet med at få 400-års jubilæet til at fremstå så flot som muligt.
Historiske Samlings Venner har jo lagt linjen for bestyrelsens arbejde i forbindelse med
jubilæet. Vi har således i 2012 støttet med økonomi til fonden, således der kan indkøbes
effekter til markering af jubilæet. Disse vil selvfølgelig kunne købes igennem den
Historiske Samling.
I lighed med tidligere år har regimentschefen lovet på den kommende generalforsamling at
give en opdateret status for arbejdet frem mod jubilæet.
Vores folder er i 2012 blevet trykt i 200 eksemplarer og ligger nu flere steder ved
regimentet. Bestyrelsen vil i løbet af 2013 vurdere om den skal opdateres i forbindelse
med et nyt oplag. Vi håber vore nye hjemmeside vil dække en del af behovet for
oplysninger om medlemskab af Historiske Samlings Venner.
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Den økonomiske situation i Den Historiske Samlings Venner er rigtig god, når der tages i
betragtning, at bestyrelsen de seneste 2 år har besluttet at opspare et større beløb til brug i
forbindelse med Gardehusarregimentets 400-års jubilæum i 2014. Kassebeholdningen er
pr. den
31.december 2012 på kr. 110.504,83, jf. årsregnskabet for 2012.
Medlemstallet er ligeledes pr. 31. december 2012 på 205 medlemmer, hvoraf der desværre
er 24 medlemmer som endnu ikke har betalt deres kontingent for 2012!
Den ”faste trækningsret” på kr.10.000,- til igangsættelse af projekter i Samlingen, som den
daglige leder major Stig Carlsen har til rådighed, er i 2012 blevet overført (kr.10.307.50) til
Historisk Samlings Fond, som et tilskud til et prøveindkøb af et parti polo shirts med GHR
– logo, som et forsøg på at generere et ekstra overskud i Historisk Samlingens kasse!
Lignende projekt med at overføre kontante tilskud til Historisk Samling i 2013 vil blive
gennemført med det formål at finansiere køb af merchandise til jubilæumsåret 2014.
Overskuddet fra salget af jubilæum effekter tilfalder således Historisk Samling Fond til den
videre drift og udbygning af Den Historiske Samling.
Bestyrelsen har i hele 2012 arbejdet med at få oprettet en hjemmeside for Vennerne, men
også med oplysninger om Samlingen. Vi er nået langt, trods lidt tekniske problemer
undervejs. Vi har valgt at lave en så enkel hjemmeside som mulig, hvor foreningen
præsenteres, referater fra generalforsamlinger er til rådighed og hvor oplysninger om
Samlingen på Gardehusarkasernen i Slagelse kan findes. Vi har ikke ønsket, at billeder af
Samlingen ”blev lagt ud på nettet”. Samlingen skal ses ved et besøg ved regimentet!
I 2012 har vi heldigvis fået samlet nogle af vores restanter på kontingent op, men vi har
også måtte sige farvel til nogle gode medlemmer. Heldigvis har vi haft mange som har
givet et ekstra bidrag, så økonomien er fortsat sund.
Mange steder i forsvaret har soldaterforeninger, støtteforeninger m.fl. igennem de sidste år
været præget af, at traditionen om at blive medlem af foreninger, der bakker op omkring sit
regiment desværre ”står for fald” for mange unge soldater.
De ser ikke noget behov for medlemskab af diverse foreninger, klubber eller lignede.
Deres behov for informationer fra aktiviteter ved deres regiment, uanset om man fortsat er
soldat eller ej tilvejebringes for mange via hjemmesider, sociale medier og mails. Det er
desværre nok ikke noget som kan ændres tilbage, dertil er hele det danske foreningsliv og
de unge menneskers måde at kommunikere på, nok ændret for altid.
Det bliver derfor vores opgave, at sikre at vi, Vennerne, til stadighed er relevante og
spændende nok for at soldater, nuværende som tidligere, ønsker at blive medlem af
foreningen i rigtig mange år.
Bestyrelsen ser derfor til stadighed på muligheder for at nå ud til flest mulige husarer. I den
forbindelse kunne andre typer af medlemskab i ”Vennerne” overvejes i fremtiden, f.eks.
livslangt medlemskab, hvor servicen alene er ”informationsmail” og en hjemmeside.
Bestyrelsen vil derfor opfordre alle medlemmer til at bidrage til den forsatte udvikling og
relevans af Gardehusarregimentets Historiske Samlings Venner. På den korte bane vil vi
bede om, at I hjælper med til sikre nye medlemmer til foreningen.
For så vidt angår kontingentet for 2013, så er det bestyrelsens indstilling, at vi bibeholder
kontingentet på kr. 100,- også i år, men vi håber igen på store frivillige bidrag.
Forsvarsforliget for perioden 2013 – 2017 er nu endelig på plads. Hvad konsekvenserne
bliver på kort og lang sigt for hæren og specielt regimentet er endnu for tidligt at sige noget
om, men mon ikke regimentschefen kan sige lidt om det på generalforsamlingen.
Uanset det, så vil arbejdet med det historiske ved regimentet fylde meget i 2013 på grund
af det kommende jubilæum i 2014. De sidste opgaver vil blive delt ud i løbet af 2013 og
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detailplanlægning m.v. vil blive igangsat. Bestyrelsen håber, at flest mulige husarer vil
deltage i de forskellige aktiviteter, både med hjælp eller som tilskuere.

Afslutningsvis vil vi igen opfordre til at alle hjælper og holder sammen om et unikt historisk
arbejde ved Gardehusarregimentet, som skal fastholdes for eftertidens husarer og
samfundet. Der er derfor fortsat brug for flest mulige medlemmer og økonomiske midler,
hvis vi skal fastholde det vi har og den udvikling og kendskab som vi ønsker der skal være
om ”vort regiment”.
Vi har brug for at alle husarer, uanset alder, støtter op omkring regimentet. Ikke bare ved
den daglige tjeneste hjemme og internationalt, men også igennem de mange foreninger
som bakker op om regimentet.
Vi skal derfor igen i 2013 opfordre alle ”Vennerne” som er til stede ved generalforsamlingen, men også de ”Venner” som ikke kan være til stede på dagen, til at finde
mindst en nuværende eller tidligere husar og få ham/hende indmeldt så hurtigt som muligt,
så vi kan fastholde et højt medlemstal og en bred opbakning.

Som formand vil jeg gerne sige tak til hele bestyrelsen for mange gode timer sammen
omkring det historiske arbejde. Det er altid en fornøjelse at være sammen. Specielt tak til
jer som udover arbejdet i HISAM også finder tid til at støtte det øvrige frivillige arbejde ved
regimentet og Samlingen.
Det ser ud til at de nuværende bestyrelsesmedlemmer som er på valg er villige til
genopstilling. Det vil fortsat sikre kontinuiteten i bestyrelsen i 2013, men jeg vil allerede nu
godt opfordre til at finde nye bestyrelsesmedlemmer til 2014 og 2015. Der er nok snart
behov for nogle ”nye friske kræfter”!
En særlig tak til den daglige leder af den Historiske Samling - major Stig Carlsen, samt
Helmer Christensen og Poul Erik Johansen for deres utrættelige arbejde med at fremvise
Samlingen til de mange gæster i løbet af året.

Til sidste skal lyde en stor tak til alle foreningens medlemmer - ”Vennerne”, for den aldrig
svigtende støtte både via kontingent og de frivillige bidrag. Vi glæder os til at se jer på
besøg i Samlingen eller ved regimentet. Vi skal fortsat arbejde sammen for, at?

”Bevare fortiden og nutiden for fremtiden”!
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