
 
 

Vedtægter for Varde og Omegns Garderforening 
Stiftet den 8. maj 1957 

 

 
Foreningens formål er: 
 

1. Ved møder, sammenkomster og fester at styrke kammeratskabet blandt 
foreningens medlemmer og at fremme kærligheden til Kongehuset og 
Fædrelandet samt trofasthed til Den Kongelige Livgarde. 

2. Foreningen er upolitisk, hvorfor der ikke må drøftes politik ved 
sammenkomster m.v. 

 
Medlemmerne 

3. Som medlem kan optages alle, der gør eller har været i nummer gjort 
tjeneste ved Den Kongelige Livgarde. 

 
Æresmedlemmer 

4. Som æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer, der på særlig måde har 
gjort sig fortjent dertil, og som opfylder den almindelige garderbetingelse 
og nyder almindelig anseelse og agtelse. 
 
Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter forslag fra 
bestyrelsen. 
 
Ethvert medlem eller flere medlemmer kan stille forslag til bestyrelsen om 
optagelse af æresmedlemmer, men sådanne forslag skal være bestyrelsen 

i hænde mindst 4 uger før en generalforsamlings afholdelse, således at 
bestyrelsen kan få lejlighed til at overveje forslaget. 

 
5. Det årlige medlemsbidraget kontingent fastsættes og godkendes på 

generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Det årlige kontingent 
opkræves via Betalingsservice til betaling i december måned. er indtil 
videre 100,- kr. årligt. Det opkræves pr. giro en gang om året. 

6. Såfremt medlemsbidraget kontingentet ikke betales inden for et halvt år 
en måned efter betalingsfristen på opkrævningen tilsendelsen af giro-
indbetalingskortet, kan medlemmet uden yderligere varsel slettes som 
medlem af foreningen. En medlem der er slettet på grund af restance, kan 
genindtræde i foreningen mod betaling af restancer. 

  
Såfremt bestyrelsen af andre grunde sletter et medlem, vil denne 
afgørelse være at forelægge for den kommende generalforsamling til 
endelig afgørelse. 

 
7. Udmeldte, overførte, slettede eller ekskluderede medlemmer har intet 

krav på foreningen af nogen art. 
8. Ved et medlems død og begravelse/bisættelse er foreningen forpligtet til 

– så vidt muligt – at drage omsorg for repræsentation, evt. med 
foreningens fane. 

9. Tjenstgørende gardere, og befalingsmænd og officerer i Den Kongelige 
Livgarde kan deltage i foreningens arrangementer og møder. Det samme 
er gældende for medlemmer af andre garderforeninger. 

10. Indmeldelse som medlem af foreningen sker ved via et af foreningens 
medlemmer eller på anden måde. 
Modtagne indmeldelser skal videregives til foreningens formand. 
Ved indmeldelse skal følgende oplyses: Fulde navn og adresse, fødselsdata 
samt årgang og evt. nummer ved Den Kongelige Livgarde. 

 
Bestyrelsen 

11. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 suppleant, som vælges på den 
årlige generalforsamling ved simpel stemmeflertal. med skriftlig 
afstemning. Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningerne være 
skriftlige. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen, således at 2 
vælges det ene år og 3 det andet år. Formanden vælges for et år, 
bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden og to 
bestyrelsesmedlemmer afgår således hvert år. Suppleanten vælges for 1 



år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I tvivlstilfælde, hvor flere forslag har 
været fremme, anvendes bundet omvalg.  
Desuden vælger generalforsamlingen 1 revisor og 2 fanebærere for 1 år 
ad gangen samt suppleanter. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv., dog vælges formanden af 
generalforsamlingen ved skriftlig afstemning. 

 
12. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle måder, dens beslutninger til 

foreningens fremme og dens bestemmelser til ordenens og den gode 
tones overholdelse skal i alle henseender følges. 
Medlemmer, der mener sig forurettede af bestyrelsen, kan klage til 
generalforsamlingen, hvis dom er endelig afgørelse, for såvidt 2/3 af de 
mødte medlemmer stemmer derfor. 
I modsat fald står bestyrelsens beslutning ved magt. 

 
Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen, der afholdes i inden udgangen af marts måned, 
indvarsles skriftligt med mindst 14 dages varsel, og ledes af en valgt 
dirigent. 
Formanden afgiver beretning om virksomheden foreningen i det forløbne 
år, og regnskabet fremlægges af kassereren til godkendelse. 

 
13. Foreningens forhandlingsprotokol skal være til stede ved enhver 

generalforsamling eller bestyrelsesmøde, og alle beslutninger skal 
indføres i protokollen. 
Revisoren skal have regnskabet tilstillet mindst 14 dage før 
generalforsamlingen. 
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. 
Bestyrelsen, der under ingen omstændigheder må modtage vederlag for 
sin virksomhed sit virke, er en for alle og alle for en ansvarlig for 
foreningens midler. 

14. Forslag til forandring af foreningens love må, dersom de fremsættes af 
medlemmerne, være skriftligt tilstillet bestyrelsen senest 1 måned før 
generalforsamlingen og kan kun vedtages, når 2/3 af de mødte stemmer 
derfor. 

15. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, må indsendes til 
bestyrelsen mindst 8 dage før generalforsamlingen. 

16. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen og skal 
indkaldes, når 10 af medlemmerne ved skriftlig, motiveret henvendelse til 
bestyrelsen forlanger det. 

Alle generalforsamlinger indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig 
henvendelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. 

 
Hæderstegn 

17. Ethvert medlem, der uafbrudt har været medlem af foreningen eller er 
blevet overflyttet fra anden garderforening og har været medlem i 
henholdsvis 25 og 50 10, 25, 50 og 60 år, kan tildeles hæderstegn for 
trofast medlemskab. 

 
Foreningens opløsning 

18. Så længe foreningen har mindst 10 medlemmer, kan den ikke opløses, og 
kun når 4/5 af foreningens samtlige medlemmer skriftligt stemmer derfor, 
og hvis navne da indføres i forhandlingsprotokollen. 
Ved eventuel opløsning kan foreningens midler ikke deles, men 
opløsningsgeneralforsamlingen skal ved simpel stemmeflertal træffe 
afgørelse om, hvortil foreningens aktiver og øvrige effekter skal anvendes. 

 
Repræsentantskabsmøderne 

19. Bestyrelsen bestemmer, hvem der skal repræsentere foreningen ved 
repræsentantskabsmøderne. 
Repræsentanternes rejseudgifter godtgøres af foreningen. 

20. Foreningen indmeldes i De Danske Garderforeningers 
Fællesrepræsentation. 

 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen fredag den 6. marts 1987 torsdag 
den 30. marts 2023 

 


