
 
 
 

NORDSJÆLLANDS  GARDERFORENING 
  
 
 
§ 1. Navn og  hjemsted. 
    

Stk. 1.  Foreningens  navn er Nordsjællands Garderforening, forkortet NSG. 
             Foreningen er stiftet d. 3. dec. 1909 i Frederikssund. 
 
Stk. 2.  Den 1. jan.2024 sammensluttes NSG med Frederiksborg Amts        

    Garderforening, stiftet d. 12. dec. 1910 og Garderforeningen for Helsingør og    
    Omegn stiftet d. 31. jan. 1918. 

    (Denne § træder i kraft når sammenslutningen er vedtaget i de pågældende    
    foreninger.)  

 
Stk. 3.  Foreningen er tilsluttet De Danske Garderforeninger.  
  

            Stk. 4.  Foreningens  hjemsted er Allerød Kommune. 
 
§ 2. Formål. 
  

Stk. 1.  Foreningens formål er at sammenknytte og styrke kammeratlige bånd blandt             
   medlemmerne, hvilket søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester og lignende. 

 
Stk. 2. At støtte op om Den kgl. Livgarde. 
 

. § 3. Medlemskreds.  
 

Stk. 1.  Som medlemmer optages enhver mand eller kvinde, der har gjort militærtjeneste 
    ved Den kongelige Livgarde. 

 
Stk. 2.  Foreningen består af ordinære medlemmer og æresmedlemmer. 
 
Stk. 3.  Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. 
            Ved indmeldelse oplyses fødselsdato, fulde navn og adresse, indkaldelses måned 

   og år samt e-mailadresse og telefonnummer. 
 
Stk. 4.  Medlemmerne er pligtige at tilmelde kontingentbetaling til Betalingsservice. 
 
Stk. 5.   Medlemmer, der på særlig måde har gjort sig fortjent, kan udnævnes til   

    æresmedlemmer af bestyrelsen. 
 
Stk. 6.  Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen eller mail: nsg@mail.dk senest 15.   

    december. 
 
Stk. 7.  Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales forud d. 1.   

   dec. for det kommende år. 
   Medlemmer, der efter påmindelse ikke har betalt kontingent for det kommende år 

   senest 20. dec. kan slettes.  
 
 



 
 
 
Stk. 8.  Medlemmer, der ved deres opførsel skader foreningen, kan foreløbig ekskluderes

    af bestyrelsen. 
    Enhver eksklusion skal godkendes på førstkommende generalforsamling.  
 
Stk. 9.  Udmeldte, slettede eller ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningen. 
 
Stk.10. Jubilæumstegn tildeles når medlemmet har været medlem af De Danske   

    Garderforeninger pågældende antal år. 
 
Stk.11.  Når et medlem dør, drager bestyrelsen omsorg for, at foreningen bliver   

     repræsenteret ved begravelsen efter aftale med familien. 
 

§ 4. Generalforsamlingen. 
 

Stk. 1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  
 
Stk. 2.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes  

   med 14 dages varsel ved e-mail med angivelse af dagsorden samt i Garderbladet.  
 
Stk. 3.  Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer,               

   der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent.  
   Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
 
Stk.4.  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde               

   følgende punkter: 
  
  1. Valg af dirigent. 
  2. Formandens beretning. 
  3. Regnskabet forelægges til godkendelse. 
  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.l 
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.  
                       6.  Indkomne forslag. 
  7. Valg af formand.  
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
                      9. Valg af suppleant. 
                     10. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.  
                     11. Valg af fanebærer/reservefanebærer. 
                     12. Eventuelt  
 
Stk.5.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være      

   bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.  
   Forslag om vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest d.              

   1. februar.  
 
Stk.6.  Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af              

   bestyrelsen. 
  
Stk.7.  Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal ved  

   håndsoprækning.  
            Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot et medlem.  
   Ved skriftlig afstemning udpeger dirigenten 2 stemmetællere.  
    



 
 
  Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal                 

   vælges, foretages altid skriftlig afstemning. 
 
 Stk.8.  Endvidere vælger generalforsamlingen 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer       

   for 2 år, således at én er på valg hvert år. 1 revisorsuppleant er på valg hvert år.   
   Valg af fanebærer og fanebærersuppleant gælder for 2 år, således at fanebæreren 
   vælges ulige år og suppleanten lige år. 

 
  Stk.9.  Delegerede til De Danske Garderforeningers Repræsentantskabsmøde udpeges af 

   bestyrelsen. 
  

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling.  
 
Stk.1.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det   

   nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter              
   skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. 

   Ekstraordinær generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at  
   anmodningen er kommet formanden i hænde. 

 
Stk.2.  Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.  
 

§ 6. Foreningens daglige ledelse. 
  
Stk.1.  Foreningens ledes af en bestyrelse, der består af: 
  Formand, der vælges af generalforsamlingen for et år. 
  8 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 
  2 år, således at der hvert år vælges 4 medlemmer. 
  Genvalg kan finde sted. Formanden kan dog højst sidde i 8 år. 
  Indtil 31.dec.2023 består bestyrelsen af formanden og 6  

  bestyrelsesmedlemmer. 
 
Stk.2.  Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende   

   vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.  
 
Stk.3.  Senest 14 dage efter generalforsamlingen afholdes konstituerende møde,              

   hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer               
   og sekretær.  

   Disse valg gælder frem til næste generalforsamling.  
 
Stk.4.  Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.  
            Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af   

   afgrænsede opgaver, herunder medlemsregistrator. 
 
Stk.5.  Formanden - i hans fravær næstformanden - indkalder og leder                  

   bestyrelsens møder. Indkaldelse sker pr. e-mail med angivelse af                
   dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 2    
   bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske om det overfor                 
   formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter                 
   anmodningen er kommet formanden i hænde.  

 
§ 7. Økonomi, regnskab og revision.  

 
Stk.1.  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.  



 
 
 
 
Stk.2.  Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og               

   regnskab.  
 
Stk.3.  Foreningens regnskab føres af kassereren,   
  
Stk.4.  Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, der  

   skal have regnskabsmaterialet i hænde senest d. 1. februar.  
 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse.  
 
Stk.1.  Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og et     

   bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den   
   samlede bestyrelse.  

   Kassereren har fuldmagt alene til at disponere på foreningens bankkonto og              
   depot. 

 
Stk.2.  Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for               

   de forpligtelser, der påhviler foreningen.  
  

§ 9. Beslutninger. 
  
Stk.1. Enhver generalforsamlingsbeslutning vedtages med simpelt flertal. 
 
Stk.2. Vedtægtsændringer kræver dog, at to trediedel af de tilstedeværende   

 stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.   
 

§ 10. Sammenslutning med andre Garderforeninger. 
 

Stk.1.  Sammenslutning med andre Garderforeninger kan kun ske, når     
 Sammenslutningsaftalen er godkendt af Generalforsamlingen med almindeligt 
 flertal.  

 
§ 11. Foreningens opløsning. 

 
Stk.1.  Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden              

   følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.  
 
Stk.2.  Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning overdrages til                

   Garderfonden under De Danske Garderforeninger.     
 

§ 12. Datering.  
 
Stk.1.  Således vedtaget på foreningens generalforsamling den DD.MM.20??  
 
 
Dirigentens  underskrift. ___________________________________________  
 
 
 
 
GR/16.12.2022 


