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VEDTÆGTER
For
GARDERFORENINGEN FOR NORDJYLLAND
§ 1. Navn/Hjemsted
1.1. Foreningens navn er GARDERFORENINGEN FOR NORDJYLLAND, stiftet i Aalborg
den 24. marts 1908, med binavnet GARDERFORENINGEN FOR HJØRRING OG OMEGN,
Hjørring (stiftet 14. marts 1930).
1.2. Foreningens hjemsted er Aalborg.

§ 2. Formål
2.1. Dens formål er, at samle gamle gardere og vække og styrke deres loyalitet over for
konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gamle
gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab, som de lærte at holde af under
tjenesten ved Den Kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige
organisationer.
2.2. Endvidere at hjælpe og støtte kammerater, deres enker og børn gennem fonds i henhold til
disses fundatser.
2.3. Foreningen er upolitisk, hvorfor der ikke må agiteres politik ved sammenkomster m.v.

§ 3. Medlemmer
3.1. Som medlem kan optages alle, der aftjener/har aftjent deres værnepligt, eller gør og har
gjort tjeneste som fast ansat, konstabel, befalingsmand eller officer ved Den Kongelige
Livgarde.
3.2. Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen. Et medlem kan indstilles til æresmedlem af
mindst 10 medlemmer.

§ 4. Kontingent
4.1. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Det betales forud, og senest den
31. januar.
4.2. Er kontingentet ikke betalt senest den 1. juli, kan medlemmet slettes.
4.3. Regnskabsåret er 1. november til 31. oktober.
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§ 5. Ledelse
5.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges således:
5.2. 7 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, således at 4
medlemmer afgår ulige år, og 3 medlemmer afgår lige år.
5.3. 1 medlem udpeges/vælges af Skyttelauget og 1 medlem udpeges/vælges af Jagtlauget.
5.4. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer, sekretær og registrator, og
fastsætter selv foreningsordenen.
5.5. Ved afgang udenfor valg, vil bestyrelsen kunne supplere sig selv, dog således at den
udpegede skal godkendes af den følgende generalforsamling.
5.6. Foreningen kan tegnes af formanden og kassereren i forening. I tilfælde af, at enten
formanden eller kassereren er fraværende, det være sig på grund af sygdom eller andet, kan
næstformanden træde i stedet for en af disse personer i forhold til tegningsretten. Foreningen
kan altid tegnes af den samlede bestyrelse.
5.7. Ved sammenslutning af øvrig(e) forening(er) kan bestyrelsen, efter behov, midlertidigt
udvides i en overgangsperiode, indtil antallet som anført under stk. 5.1. igen, ved naturlig
afgang, udgør 9 medlemmer.

§ 6. Generalforsamling
6.1. Generalforsamlingen holdes ordinært en gang om året i november måned. Den indkaldes
ved skriftlig eller elektronisk henvendelse til hvert medlem, eller annoncering, senest 7 dage
inden afholdelse.
6.2. På generalforsamlingen skal foretages følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed
3. Kassereren fremlægger de reviderede regnskaber og foreningens kasse og fonds
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af 4/3 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af fanebærer
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt.
6.3. Forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen.
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6.4. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 15 medlemmer er til stede.
Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog med undtagelse af ændringer i vedtægterne,
jævnfør §11.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
7.1. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen begærer dette, eller når mindst 15
medlemmer skriftligt indsender begæring herom og forslag til formanden.
7.2. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes jævnfør § 6 og skal holdes senest 1
måned efter forslagets modtagelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

§ 8. Udvalg
8.1. Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte/godkende særlige udvalg eller
laug.
8.2. Udvalgene/laugene, skal arbejde i nøje tilknytning til foreningen, og i nøje overensstemmelse med § 2.

§ 9. Hæderstegn
9.1. Hæderstegn tildeles jubilarer efter bestyrelsens indstilling og uddeles ved foreningens
årlige generalforsamling, eller på andet tidspunkt fastsat af bestyrelsen.
9.2. Bestemmelser for repræsentation på festdage og ved begravelser, samt fanens brug ved
sådanne lejligheder, fastsættes af bestyrelsen.

§ 10. Fonds
10.1. De fonds, der oprettes bl.a. i medfør af § 2, vil være at administrere i henhold til deres
fundatser.
10.2. Regnskab for disse aflægges sammen med foreningens regnskab på den årlige
generalforsamling.

§ 11. Vedtægtsændringer/Foreningsophør
11.1. Forslag til ændring af foreningens vedtægter, eller forslag til foreningens ophør, skal
være anført som punkt på dagsordenen for generalforsamlingen.
11.2. Forslag til ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages, hvis mindst 10% af
foreningens medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
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11.2.a. Afstemningen kan/skal være skriftlig, hvis et medlem på generalforsamlingen kræver
det.
11.2.b. Hvis 10% af foreningsmedlemmerne ikke er til stede ved generalforsamlingen, men 2/3
af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
11.2.c. Hvis 2/3 af de, på den ekstraordinære generalforsamling, afgivne stemmer er for
forslaget, er dette vedtaget.
11.3. Forslag til foreningens ophør kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af foreningens
medlemmer afgiver deres stemme, og hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
11.3.a. Afstemningen kan/skal være skriftlig, hvis et medlem på generalforsamlingen kræver
det.
11.3.b. Hvis 2/3 af foreningens medlemmer ikke er til stede ved generalforsamlingen, men 2/3
af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
11.3.c. Hvis 2/3 af de, på den ekstraordinære generalforsamling, afgivne stemmer er for
forslaget, er dette vedtaget.

§ 12. Opløsning
12.1. Hvis foreningen opløses, bestemmer generalforsamlingen, hvorledes der skal forholdes
med foreningens ejendele og midler.
Disse vedtægter, som afløser love, der er godkendt den 28. november 1908 og ændret den 24.
november 1914, og ændret den 28. oktober 1928, og ændret den 8. november 1978, og ændret
den 23. november 2004, og ændret den 20. november 2007, og ændret den 5. november 2015,
er således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. november 2021.

