Vedtægter for
Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde
Stiftet den 7. oktober 1964
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling
19. august 2016

Motto: At tjene og yde

§ 1 Navn
Foreningens navn er ” Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde”

§ 2 Formål
Foreningens formål er at fastholde og styrke kammeratskabet blandt medlemmerne.
Dette søges opnået ved afholdelse af sociale arrangementer.
Foreningen samarbejder med Den Kongelige Livgardes Tambourkorps.

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer optages alle, som er indforstået med at støtte foreningens formål.
Som æresmedlemmer kan udnævnes personer, der på særlig måde har gjort sig fortjent
til det. Bestyrelsen kan på en ordinær generalforsamling stille forslag om, at en person
udnævnes til æresmedlem. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen på e-mail, adressen fremgår af Tambourbladet og foreningens hjemmeside.
Medlemmer, der indmeldes tre måneder før regnskabsårets afslutning, er fuldgyldige
medlemmer i det efterfølgende år.
Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig meddelelse, eventuelt pr. e-mail, til bestyrelsen.
En person, der ikke har fornyet sit medlemskab senest en måned efter påmindelse, udmeldes af foreningen.

§ 4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Foreningens medlemmer skal indkaldes med mindst 14 dages varsel til en ordinær generalforsamling. Indkaldelsen sker pr. e-mail samt ved opslag på foreningens hjemmeside.
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart
efter generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt, og beslutninger gennemføres ved simpelt flertal.
Hvert medlem har én stemme.
Et medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme på sine vegne.
a) Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af april måned.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag modtages på e-mail.
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Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest syv dage før
generalforsamlingen.
Opstillede kandidater til bestyrelsen offentliggøres ligeledes ved navn på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger en suppleant til bestyrelsen for et år ad gangen.
Generalforsamlingen vælger en revisor samt en revisorsuppleant for et år ad gangen.
På den ordinære generalforsamling afgiver bestyrelsen beretning, forelægger foreningens regnskab til godkendelse og stiller forslag til kontingent og budget.
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
• Valg af dirigent og referent
• Bestyrelsens beretning
• Forelæggelse af det reviderede regnskab
• Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent
• Indkomne forslag
• Valg til bestyrelsen
• Valg af bestyrelsessuppleant
• Valg af revisor
• Valg af revisorsuppleant
• Eventuelt
b) Ekstraordinær generalforsamling
Der kan indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvis en generalforsamling
ønsker det, hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer finder det påkrævet, eller hvis
25 medlemmer indsender skriftlig anmodning herom samt en begrundet dagsorden
til formanden på e-mail.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 5 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af fem medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. I lige år er to medlemmer på valg, i
ulige år er tre medlemmer på valg.
Suppleanten vælges for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv lige efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer samt yderligere to faste medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
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§ 6 Kontingent
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den ordinære generalforsamling jævnfør
§ 4.

§ 7 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden og kassereren, der begge har fuldmagt.
Foreningen hæfter alene med foreningens formue.

§ 8 Økonomi, regnskab og revision
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Foreningens regnskab føres af kassereren.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Foreningens kasse afholder udgifter til foreningens sociale arrangementer, og bestyrelsen kan uden videre anvende beløb på op til kr. 10.000,- om året til dette formål.
Bestyrelsen kan tillige bevilge støtte på op til kr. 10.000,- om året til formål, der skønnes
relevante for foreningens arbejde. Større udlæg skal godkendes på en generalforsamling.

§ 9 Gaver
Hvis en person har ydet en særlig indsats til gavn for foreningen, kan det påskønnes med
en gave.

§ 10 Opløsning
Så længe der er mindst 25 medlemmer af foreningen, kan den ikke opløses. Falder
medlemstallet til under 25, kan bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling stille
forslag om foreningens opløsning.
Hvis den ekstraordinære generalforsamling beslutter at opløse foreningen, skal foreningens eventuelle midler doneres til formål med relation direkte til Den Kongelige Livgardes Tambourkorps.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling afholdt på
Den Kongelige Livgardes Kaserne i Gothersgade
den 19. August 2016.
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