
                                     Love  for  Sydsjællands Garderforening  (2020) 

 

 

§ 1 Navn 

Stk. 1 Foreningens navn er Sydsjællands Garderforening og dens naturlige område er primært Næstved og 

Vordingborg kommuner. 

 

§ 2 Formål 

Stk. 1 Foreningens formål er at bevare den ånd, der altid har hersket for vort gamle regiment Den Kongelige 

Livgarde samt for vort fædreland og flag. Dette søges tilvejebragt ved oplysende virksomhed, 

sammenkomster, skydninger, fester og lignende aktiviteter. 

Stk. 2 Foreningen er upolitisk. 

Stk. 3 Foreningen skal være tilsluttet De Danske Garderforeningers Præsidium. 

 

§ 3 Medlemskab 

Stk. 1 Som medlem kan optages enhver, der er eller har været rekrut, garder, befalingsmand og eller officer i 

Den Kongelige Livgarde. 

Stk. 2 Begæring om optagelse i Foreningen sker ved direkte henvendelse til bestyrelsen. Begæringen skal 

indeholde fulde navn og adresse, fødselsdato, soldaternummer, indkaldelsesmåned og år samt kompagni. 

Endvidere oplyses eventuel bryllupsdag. 

Stk. 3 Kontingentet opkræves via bankoverførsel.. 

Stk. 4 Som æresmedlem kan udnævnes medlemmer af Sydsjællands Garderforening, som har gjort et 

særligt fortjenstfuldt arbejde for Foreningen. Udnævnelse af æresmedlemmer sker efter forslag eller 

indstilling fra bestyrelsen og skal vedtages af generalforsamlingen ved stemmeflerhed. 

Stk. 5 Ingen, der har begået en i den offentlige mening vanærende handling, eller som er dømt for en i den 

civile straffelov anført handling, kan optages eller være optaget som medlem af Foreningen, med mindre 

personen fortsat har Foreningens og medborgernes agtelse. 

Stk. 6 Medlemmer, der ved deres opførsel skader Foreningen eller nedsætter dens omdømme, kan af 

bestyrelsen foreløbig ekskluderes. Eksklusionen skal bekræftes af den først kommende ordinære 

generalforsamling. Eksklusionen skal skriftligt meddeles den pågældende med angivelse af grunden dertil. 

 



§ 4 Udmeldelse 

Stk. 1 Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen med virkning fra det følgende kalenderår. 

Stk. 2 Udmeldte, slettede og ekskluderede medlemmer har intet som helst krav på Foreningen. 

 

§ 5 økonomi 

Stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret. 

Stk. 2 Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. 

Stk. 3 Medlemmer kan søge bestyrelsen om hel eller delvis fritagelse for at betale kontingent uden, at de 

derved mister deres rettigheder i henhold til lovene. Ansøgningen fremsendes skriftligt til bestyrelsen eller 

fremsættes mundtligt. 

Stk. 4 Når et medlem ikke har betalt kontingent i indeværende kalenderår, slettes vedkommende som 

medlem af Foreningen og kan først optages igen efter indbetaling af restancen, hvilket skal meddeles den 

pågældende skriftligt. 

Stk. 5 Foreningen hæfter alene med sin formue, og medlemmerne hæfter ikke personligt. 

 

§ 6 Emblemer og hæderstegn 

Stk. 1 Foreningsemblemet samt de af Foreningen udleverede hæderstegn er Foreningens ejendom. 

Foreningsemblemet samt hæderstegn og ordner bæres ved særlige lejligheder, så som generalforsamling, 

stiftelsesfest, begravelser samt ved repræsentation af Foreningen. Emblemet samt hæderstegn skal 

afleveres til Foreningen ved død, eksklusion, sletning eller udmeldelse. Betaling for tegn betragtes som leje 

af disse så længe medlemskab består. 

Stk. 2 Foreningen udleverer et Bestyrelsesemblem til medlemmer af Foreningens bestyrelse, formanden for 

Skyttelauget og Foreningens fanebærer. Emblemet afleveres ved afgang fra bestyrelsen. Tilsvarende gælder 

for formanden for Skyttelauget og Fanebæreren. 

 

§ 7 Fanen 

Stk. 1 Afgår et medlem ved døden, og bliver bestyrelsen orienteret herom, drager denne omsorg for, at 

Foreningen er repræsenteret eventuelt med fane ved begravelsen eller bisættelsen, med mindre denne 

foregår i stilhed. 

Stk. 2 Fanen bruges i øvrigt ved generalforsamling, stiftelsesfest, repræsentantskabsmøde, Livgardens 

fødselsdag samt ved de af De Danske Garderforeninger særlige arrangementer. Bestyrelsen kan herud over 

fastsætte nærmere brug af Fanen. 



 

§ 8 Bestyrelsen 

Stk. 1 Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer/registrator, sekretær, og bestyrelsesmedlem. 

Skriftlig afstemning kan finde sted, såfremt 1/3 af de fremmødte medlemmer begærer det. 

Stk. 2 Formanden, sekretæren vælges for 2 år ad gangen i lige år. Næstformand, kasserer/registrator og 

bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen i ulige år. 

Stk. 3 Generalforsamlingen vælger endvidere: - 1 bestyrelsessuppleant  for 1 år ad gangen. - 1 fanebærer  

for 2 år ad gangen. Bestyrelsen kan udpege  faneløjtnant. - 2 revisorer for 2 år ad gangen således, at en 

revisor er på valg hvert år, samt 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke 

vælges som revisorer. 

Stk. 4 Genvalg kan finde sted. 

Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. 

Stk. 6 Bestyrelsen repræsenterer Foreningen i alle måder. Medlemmer, der tror sig forurettet af bestyrelsen, 

kan klage til generalforsamlingen, hvis afgørelse er endelig, for så vidt 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. 

I modsat fald står Bestyrelsens beslutning ved magt. I tilfælde af stemmelighed ved afstemning i bestyrelsen 

er formandens stemme afgørende. 

 

§ 9 Forretningsudvalget 

Stk. 1 Forretningsudvalget består af: - Formanden - Næstformanden og – Kassereren/Registratoren.                                                         

Disse personer tegner sammen foreningen. 

Stk. 2 Forretningsudvalget forestår foreningens daglige ledelse under ansvar overfor generalforsamlingen og 

bestyrelsen. 

Stk. 3 Møder afholdes efter behov. 

 

§ 10 Skyttelauget 

Stk. 1 Sydsjællands Garderforenings Skyttelaug er som forening nr. 000939 inden for DGI skydning tilknyttet 

Dansk Skytte Union. Skyttelauget består af 3 medlemmer, hvoraf 2 vælges i lige år og 1 i ulige år. Tillige 

vælges en suppleant for et år ad gangen. Skyttelauget konstituerer sig selv. 

Stk. 2 Da Foreningens Skyttelaug er berettiget til at give våbenpåtegning, er Skyttelaugets bestyrelse 

forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegninger over for et 

medlem, der efter Skyttelaugets skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en 

tilladelse til et våben. Skyttelaugets virke er fastlagt i retningslinier for Skyttelauget. 



 

§ 11 Generalforsamling 

Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes i Foreningens område efter bestyrelsens bestemmelse hvert år 

inden den 1. maj. Den indkaldes med 14 dages varsel via e-mail samt Foreningens Hjemmeside bilagt 

foreningens reviderede regnskab. Endvidere foretages indkaldelse via Garderbladet. Medlemmer der ikke 

har e-mail får tilsendt indkaldelsen pr. brev.  Det reviderede regnskab samt dagsorden vil være tilgængelig 

på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen. Det reviderede regnskab kan 

fremsendes på papir ved henvendelse til kassereren. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det 

fremmødte antal medlemmer. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal med undtagelse af 

ændringer i lovene samt opløsning af foreningen. 

Stk. 2 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være 

formanden i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. Indkomne forslag kan i deres fulde ordlyd ses 

på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen. Medlemmer der ikke har e-mail får 

tilsendt indkomne forslag sammen med indkaldelsen pr. brev. 

Stk. 3 Forslag til ændringer i lovene må, dersom de stilles af medlemmer, være tilstillet bestyrelsen skriftligt 

senest 15. februar og kan vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer 

derfor. 

Stk. 4 Følgende dagsorden skal benyttes ved ordinære generalforsamlinger. 

 

 

  1. åbning af generalforsamlingen 

   2. Valg af 2 stemmetællere 

   3. Valg af dirigent 

   4. Beretning 

   5. Regnskab 

   6. Fastsættelse af kontingent 

   7. Beretning fra nedsatte udvalg 

   8. Indkomne forslag 

   9. Valg: 

a) 1) formand, sekretær, (lige år) 

     2) næstformand, kasserer/registrator og bestyrelsesmedlem  (ulige år) 



 b) 1 bestyrelsessuppleant 

 c) 1 revisor 

 d) 1 revisorsuppleant 

 e) 1 fanebærer 

 f)  1 i ulige år og  2 i lige år  medlemmer  til Skyttelauget 

 g) 1 suppleant til Skyttelauget 

 

 10. Eventuelt. 

 

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Bestyrelsen, eller når ¼ af medlemmerne ved 

skriftlig og motiveret henvendelse til Bestyrelsen forlanger dette. Indkaldelse bilagt dagsorden sker med 14 

dages varsel. Dette sker efter samme princip som i §11 stk 1-2. pkt. 

 

§ 13 Opløsning af Foreningen 

Stk. 1 Foreningen kan ikke opløses, så længe medlemstallet er 20 eller derover. Såfremt medlemstallet 

reduceres til 19 eller derunder, kan Foreningen opløses, når ¾: af medlemsskaren stemmer herfor. Navne på 

medlemmer, der stemmer for opløsningen, indføres i Foreningens forhandlingsprotokol eller mødereferat. 

Stk. 2 Foreningens midler kan ingensinde deles, men overdrages til Kong Frederik IX's Fond. (De Danske 

Garderforeninger). 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen i november 1907 med ændringer på generalforsamlingerne i 

november 1911, marts 1959, marts 1973, marts 1984, marts 1989, marts 1998, marts 2009  maj 2010.     

april 2016- og april 2017. oktober 2020. 

 

 

  


