
 
 

SAMMENSLUTNINGSOVERENSKOMST 

Frederiksborg Amts Garderforening, Helsingør Garderforening og Nordsjællands Garderforening 
indgår følgende overenskomst om sammenslutning: 

Den fortsættende forening er Nordsjællands Garderforening, da det er det naturlige navn, der 
dækker hele det geografiske område som sammenslutningen omfatter.                       

Foreningstegn: Nuværende medlemmer benytter deres oprindelige.  

Logo: FAG’s logo i Garderbladet fortsætter, dog med to ændringer:                                                 
Navn til Nordsjællands Garderforening og årstallet til 1909. 

Hjemmeside: NSG’s opdateres. 

Facebook:    NSG’s opdateres. 

Skydeudvalg: FAG’s fortsætter. 

Bowling: P.t. ingen aktivitet. 

Antal medlemmer: 1/1-2022: FAG 378, HG 112, NSG 199. 

Nye vedtægter for Nordsjællands Garderforening, der er godkendt af Sammenslutningsudvalget, 
skal efterfølgende vedtages på NSG’s generalforsamling. Udkast til vedtægter er vedhæftet.  

Sammenslutninger sker pr.1. januar 2024. 

I overgangsperioden fra 1. januar 2024 til generalforsamlingen i marts 2024 er den fungerende 
bestyrelse: 

Formand: Kim Olsen, FAG.  

Bestyrelsesmedlemmer fra 1. jan.2024 til generalforsamlingen i marts 2024, hvor hele bestyrelsen 
er på valg: Sammenslutningsudvalget og en mere fra hver forening (incl. formanden for den 
sammensluttede forening). 

Af praktiske grunde fortsætter NSG’s kasserer i overgangsperioden i den sammensluttede forening 
til generalforsamlingen i marts 2024. 

Økonomi:  

De reviderede regnskaber pr.31.dec.2021 og 2022 for hver af de sammensluttende foreninger 
fremlægges for udvalget til orientering.    

Formue i hver af de sammensluttende foreninger pr. medlem er pr.1. jan. 2021:                                                               
FAG kr.100, HG kr.230, NSG kr.540. (Pr.1/1-22 kr.614). Udligning af NSG’s formue pr. medlem 
pr. 1. jan. 2024 sker ved at NSG’s medlemmer betaler kr.75.- i kontingentet for 2024, således at 
resterende kontingent kr.250.- betales af NSG’s formue.  



Indtil sammenlægning må foreningerne ikke have ekstraordinære udgifter uden de er godkendt af 
sammenlægningsudvalget.  

De respektive regnskaber skal forelægges generalforsamlingen i marts 2024 til godkendelse.  

Pr. sammenlægningsdagen overføres alle aktiver til den sammensluttede forening mens evt. 
passiver indfries. 

Kontingentet: 2021: FAG kr.330   HG kr.325   NSG kr.295                                                                                    
Kontingent 2024 fastsættes til kr.325.- og betales den 1. dec. 2023 i hver af de sammensluttede 
foreninger, der sørger for at rykke evt. restanter.                                                                       
Fremover fastsættes kontingentet af generalforsamlingen jvf. vedtægterne. 

Budget for 2024:  

Æresmedlemmer i FAG og HG overføres til NSG som sådanne. 

Særlige overgangsaftaler: 

I en overgangperiode på 5 år skal, der være mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fra hver af de 
sammensluttede foreninger. 

Når sammenlægningen er fuldført, skal der ved førstkommende generalforsamling foretages en 
afstemning om, hvorvidt foreningens navn skal ændres. 

Lokale arrangementer: 

Det vil fortsat være muligt for de oprindelige foreninger at arrangere sammenkomster i de 
oprindelige lokalområder, hvis økonomien hviler i sig selv. 

Faner: 

Nordsjællands Garderforenings Fane kan umiddelbart bruges, men ved alle arrangementer er alle 3 
foreningers faner til stede. De kan opstilles i den 3-fod som NSG har. 

Når et medlem dør repræsenteres foreningen, efter aftale med de efterladte, af den fane, der tilhører 
den forening afdøde oprindelig var medlem af. 

VEDTAGELSER:  

Således vedtaget af sammenlægningsudvalget: Den  

HELSINGØR OG OMEGNS GARDERFORENING  

 

FREDERIKSBORG AMTS GARDERFORENING 

 

NORDSJÆLLANDS GARDERFORENIING 

 



Efterfølgende vedtaget på generalforsamlingerne i de sammensluttede foreninger: 

 

HELSINGØR GARDERFORENING, d.  _______________________________         
     Dirigent                                                                                                         

 

FREDERIKSBORG AMTS GARDERFORENING, d.     ________________________________                     
     Dirigent 

 

NORDSJÆLLANDS GARDERFORENING, d. _________________________________                   
     Dirigent 

 

Denne aftale er udfærdiget og underskrevet i 3 eksemplarer, én til hver forening. 

 

GR/20.03.2022. (Godkendt NSG’s bestyrelse 27/4-2022). 

GR/16/12-2022 efter rettelsser/tilføjelser. 

GR/09/02-0223 efter tilføjelse. 


