GARDEHUSARREGIMENTETS
VETERAN PANSER- OG
KØRETØJSFORENING

09. december 2015.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 07 DEC 2015.

 Generelt.
Foreningen gennemførte bestyrelsesmøde udvidet mandag d. 07. december 2015. Mødet
blev afholdt i Fredskoven. Mødet startede kl. 19.00 og sluttede kl. 22.00.
1.1. Deltagere:
Formanden, Ole Villers, John Frandsen, Claus Kjær Madsen, Anja Kappel Thomsen, Jan
Hall, Aage Deleuran, Mogens Christensen, Jann Pedersen, Flemming Møller, E.T.
Christensen, Bjarne Rasmussen.
1.2. Fraværende:
H.C. Olsen, Finn Frederiksen, B.S. Jørgensen, Christian E. Holm og Henrik Tiede.
 Dagsorden:
a. Godkendelse af dagsorden (Alle).
b. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 05. oktober 2015. (Alle).
c. Formanden orienterer.
d. Nye bestyrelsesmedlemmer (Alle).
e. Slagplan for Generalforsamlingen i 2016 (Alle).
f. Besøg i Fredskoven (Chef-guide).
g. Ekstern støtte (Aktivitetskoordinator).
h. Økonomi (Økonomiansvarlig).
i. Orientering fra:
KVG- gruppen:
PMV- gruppen:
HJKØ- gruppen:
HEST- gruppen:
j. Gennemgang af aktivitetskalenderen (Aktivitetskoordinator).
k. Gennemgang af aktionsliste (Alle).
l. Næste møde er fastsat til 08 FEB 2016.
m. Eventuelt.
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Ad. Pkt. 2.a. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
Ad. Pkt. 2.b Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Godkendt.
Ad. Pkt. 2.c. Formanden orienterer.
 Da det er foreningskøretøjer, som vi har og ikke enkeltmands-køretøjer, skal der
iværksættes omskoling af medlemmer således, at alle KØTJ kan flyttes, uagtet at
det faste personel ikke er til stede.
 Detaljer i form af plancher vedrørende de enkelte KØTJ skal fremstilles/opdateres
inden 08 FEB 2016.
 Udlån af uniform M/44, ridestøvler etc. er nu i fast udlån.
Ad. Pkt. 2.d. Nye bestyrelsesmedlemmer.
 Ole Villers ønsker at trække sig fra bestyrelsen og udarbejder en liste udvisende de
særlige opgaver, som han har haft ud over selve bestyrelsesarbejdet. Det være sig
kantinetjenesten, salg af mærker samt frokostarrangementer på diverse
skruesøndage. Ole er klar med en slagplan til generalforsamlingen.
Ad. Pkt. 2. e. Slagplan for generalforsamlingen i 2016..
 Fastsættes til gennemførelse søndag d. 21. februar. Tidsplan udarbejdes af NHA,
CKM og BR. De finder en dag inden årsskiftet og udarbejder en plan.
 Ole sørger for mad og drikke.
 JF har rekvireret lokale i KBR.
 Formanden imødeser indstillinger på de/dem, som skal have plakette. Husk at
skrive motivationen bag på plaketten. Ingen motivation er lig ingen plakette.
Ad. Pkt. 2- f. Besøg i Fredskoven.
 Mangler fortsat en opgørelse over, hvor mange, der har besøgt foreningen i de
arrangementer, som foreningen har deltaget i eksternt såvel som internt.
Formanden støtter med de pågældende oplysninger til JF.
 JF indkalder guiderne til et møde m.h.p. at fastlægge en plan for 2016, herunder
fordeling af guide-ture. Planen skal være klar inden 08 FEB 2016.

Gardehusarregimentets
Veteran panser – og
køretøjsforening

SKYTTEMARKSVEJ 194
4700 NÆSTVED
2

WWW.GHRVPK.DK
CVR: 33531907

GARDEHUSARREGIMENTETS
VETERAN PANSER- OG
KØRETØJSFORENING
Ad Pkt. 2.g. Ekstern støtte.
 Ekstern støtte i 2016 herunder AKOS, blev gennemgået og der blev foretaget
mindre justeringer.
 Det må forudses, at foreningen skal deltage i en eller anden form for DEMO ved
GHR i 2016, i lighed med Pansertræffet i 2014.
Ad Pkt. 2.h. Økonomi.
 Kassebeholdning er på kr. 47.000, hvoraf kr.10.000 er bundet til bogudgivelse.
 Foreningen har nu 423 betalende medlemmer.
 Kontingentet foreslås at stige med et mindre beløb i 2016. Formålet med mindre
stigninger er, at kontingentet stiger løbende med et mindre beløb, frem for at stige
med eks. Kr. 100.00. i år X. Pkt. påføres dagsordenen til generalforsamlingen.
Ad Pkt. 2.I. Orientering fra grupperne.
 KVG-gruppen:
 CENT er vinterklar. Mangler lidt sprit i tanken.
 BJVG er hjælpemotoren nu på jorden. Status fremgår af hjemmesiden.
 PMV-gruppen:
 PMV-gruppen foreslår, at HJV FHB ikke opstilles, da gruppen ikke kan stille det
nødvendige personel. (Må klares af andre. Den skal være med til Åben Hus)
 Oprydning gennemføres fortsat i GAROMR.
 Registrering af alle reservedele herunder udarbejdelse af et register.
 BSJ vil ikke længere være fokusansvarlig, men deltage aktivt.
 HJKØ-gruppen:
 Willy-Jeepen skrider godt fremad. Karosseriet kan nu males. Bliver forventelig
færdig i løbet af vinteren.
 Er generelt ved at klargøre alle køretøjerne til at gå vinteren i møde.
 HEST-gruppen:
 Der er et reelt problem m.h.t. transport af hestevogne. Der mangler et KØTJ,
der kan trække en trailer. MC har lovet at lave en træ-rampe.
 OV skaffer det nummer, der skal bruges for at frigive en trailer, idet han er
vidende om, at KØSK GHR skal afhændes og de har x antal trailere.
 Der skal findes penge til nye hjul på den vogn, der bliver anvendt til kørsel med
personel. Øvrige vogne er i fint stand. (Ansøgning er sendt til HISAM’s venner)
Ad Pkt. 2.j. Gennemgang af aktivitetskalenderen.
 Blev gennemgået under pkt. 2.g.
Ad. Pkt. 2.k. Aktionslisten.
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 Justeret.
Ad. Pkt. 2.I. Næste møde.
 Næste møde afholdes 08 FEB 2016. Det er kun bestyrelsen, der deltager.
Ad. Pkt. 2.m. Eventuelt.
 JYLKAT er bestilt og ankommer ca. 15 DEC 2015. ETK har POC.
 Der skal udarbejdes en plan for deltagelse i afhentning af MAT lørdag – søndag 0910 JAN i Værløse. Forventet deltagelse er 10 MD. POC er CKM.
 MC efterlyste status vedrørende oprydning i GAR 1.
 Det blev besluttet, at HCO indkalder til et GAR-udvalgsmøde med det formål, at
lave en plan, som skal være koordineret de enkelte grupper imellem. Deadline
inden 08 FEB 2016.
 GAR 3 forventes anvendt til egentlig museum.
 Skruevagterne SKAL aflevere nøglen i nøgleboksen på CH-kontoret, når de har
åbnet for alle GAR. Der er for mange, der går rundt med den i lommen eller lægger
den et sted, hvor ingen andre ved, hvor den er.
 Foreningen har et videokamera med tilhørende brugervejledning. Kameraet ligger
nu låst inde i depotrummet og kan udlånes ved henvendelse til CKM.
 Navne på skruevagterne for resten af DEC skal påføres eventlisten. BR er
ansvarlig.

N.H. ANDERSEN
FORMAND

OLE VILLERS

CLAUS KJÆR MADSEN

ANJA KAPPEL THOMSEN

BJARNE RASMUSSEN
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