VEDTÆGTER FOR
STEVNS GARDERFORENING

Stiftet 1913

§1

Navn og hjemsted
Foreningens navn er: Stevns Garderforening.
Foreningens hjemsted er beliggende i Stevns Kommune.
Stevns Garderforening har nr. 31 i De Danske Garderforeningers samlede foreningsvirke og efterkommer
Fællesvedtægternes § 5.

§2

Formål
Stevns Garderforenings formål er: At fastholde og vedligeholde loyaliteten til Monarkiet, Kongehuset og Fædrelandet.
Endvidere skal der knyttes og styrkes kammeratlige bånd hos medlemmerne fra deres værnepligt og/eller tjeneste i Den
Kgl. Livgarde.
Stevns Garderforening sikrer, at formålsbestemmelsen understøttes med sammenkomster, arrangementer,
skytteforeningsaktiviteter, information og formidling.
Stevns Garderforening er helt upolitisk og vil altid udvise respekt for andre mennesker uanset tro, race og etnicitet.

§3

Medlemskab

3.1

Foreningsmedlemskabet er betinget af betalt kontingent straks efter indmeldelsen.

3.2

Der kan opnås medlemskab, når der har været forrettet værnepligt eller fast tjeneste i Den Kgl. Livgarde. Dette omfatter
såvel menige som befalingsmænd og officerer.
Ved hændelser og dokumenteret kendskab til domme efter den civile straffelov eller den militære straffelov, kan ansøgere
af medlemskab eller faktiske medlemmer udelukkes af foreningen, når dette kan anses at være skadeligt for Stevns
Garderforenings almindelige omdømme i et lokalsamfund.
På samme vis kan et medlem ekskluderes, hvis denne udviser dokumenteret skadelig virksomhed for Stevns
Garderforenings omdømme.
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Bestyrelsen træffer en sådan afgørelse og denne sættes til behandling og endelig beslutning på den førstkommende
generalforsamling.
3.3

Der kan opnås æresmedlemskab hos medlemmer, der har ydet en særlig stor indsats for Stevns Garderforening.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.

3.4

Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

3.5

Anmodning om medlemskab sker ved henvendelse til bestyrelsen eller via en elektronisk indmeldelsesskabelon hos De
Danske Garderforeninger.
Der skal opgives fuldstændige oplysninger: Fulde navn – fødedato – adresse – indkaldelsesår og måned – evt. rang og
kompagni samt mailadresse.
Stevns Garderforening overholder Databeskyttelseslovgivningen og sikrer, at ingen personfølsomme oplysninger om
medlemmer utilsigtet videregives. Bestyrelsen og sekretariatsvirksomheden opbevarer og makulerer persondata efter
bestemmelserne.
Et hvert medlem kan kræve information om de oplysninger, Stevns Garderforening besidder om pgl.
Udmeldelse sker ved skriftlig (mail) henvendelse til bestyrelsen. Et udmeldt og/eller tidligere medlem har ingen krav
gældende i Stevns Garderforening.

3.6

Ved manglende kontingentbetaling - og efter meddelt rykker, slettes medlemskabet ubetinget inden udgangen af juni
måned, idet Stevns Garderforening betaler fælleskontingent til De Danske Garderforeninger for det antal medlemmer, der
er registreret pr. 1. juli hvert år.
Perioder uden betalt medlemskab kan ikke medtages i opnået medlemsanciennitet.

3.7

Ved indmeldelsen bydes det nye medlem velkommen med informationer om foreningens virke samt fremsendelse af
vedtægterne.
Bestyrelsen sikrer, at det nye medlem modtager medlemstegn ved førstkommende generalforsamling efter indmeldelsen.

3.8

Et medlems dødsfald skal honoreres med Stevns Garderforenings fanevagt ved båren ved handlingen. De efterladte skal
altid høres om denne tilstedeværelse og give deres tilsagn for deltagelsen.
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3.9

Bestyrelsen sikrer, at der udvises opmærksomhed ved et medlems runde fødselsdage, bryllup, sølv- og guldbryllup m.fl.

3.10

Ved aktiviteter, der kendetegner Stevns Garderforenings virke – internt og eksternt, bør ethvert medlem bære
medlemstegn, jubilæumstegn og officielle hæderstegn - herunder også medaljer. Alle medaljer og tegn bæres efter
anvisningerne fra De Danske Garderforeninger. Bestyrelsen kan påtale manglende eller forkert anvendelse af førnævnte.

§4

Bestyrelsen

4.1

Bestyrelsen består af: Formand, kasserer, næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesarbejdet kan understøttes
af sekretariatsvirksomhed fra et medlem.
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg med deltagelse fra medlemmerne. Underudvalg referer altid til bestyrelsen for
deres aktiviteter.

4.2

Bestyrelsen konstitueret sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Formand og næstformand vælges i
bestyrelsens midte ved et og samme møde.

4.3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formand eller næstformand og to bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved
stemmelighed er formanden stemme afgørende. Tilsvarende er gældende for næstformanden, når formanden er
fraværende fra et bestyrelsesmøde.

4.4

Bestyrelsen fastsætter selvstændigt sin forretningsorden og der føres bestyrelsesreferater til protokol.

4.5

Bestyrelsen sikrer løbende information om foreningens virke og kommende aktiviteter. Dette sker ved nyhedsmails –
brev samtidig med opdateringer på Stevns Garderforenings hjemmeside på internettet.

4.6

Bestyrelsen driver - og påtager sig ansvar for foreningens internetbaserede hjemmeside på www.stevnsgarderforening.dk
m.fl. og overholder alle gældende specifikationer for hjemmesider i Danmark samt vejledninger fra De Danske
Garderforeninger.

4.7

Bestyrelsen repræsenterer foreningen på alle måder, ligesom alle beslutninger er i overensstemmelse med nærværende
vedtægter og god forvaltningsskik til foreningens og medlemmerne bedste.
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Føler et medlem sig forurettet af bestyrelsens virke, kan denne klage direkte til generalforsamlingen som et
behandlingspunkt under fremsendte forslag. Afgørelser i denne anledning har beslutningskraft når 2/3 af de fremmødte
stemmer for et fremlagt ærinde.
4.8

Bestyrelsen på 5 er altid samlet ansvarlig for Stevns Garderforenings midler og virksomhed.

§5

Valg

5.1

Valg sker på den ordinære generalforsamling til de poster og i den rækkefølge, der fremgår af § 6, pkt. 6.5.

5.2

Genvalg kan foretages.

5.3

Ved flere kandidater til én post, kan der fremmes skriftlig afstemning.

§6

Generalforsamling

6.1

Generalforsamlingen er Stevns Garderforenings øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes altid i årets første kvartal.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virke i det forløbne år, og regnskabet mm.
fremlægges for godkendelse. Regnskabet skal være afleveret til valgte revisorer senest 2 uger før generalforsamlingen.
Generalforsamlinger vælger og besætter posterne jfr. pkt. 6.5.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødte antal medlemmer. For fremmøde og stemmeret kræves der
betalt kontingent.

6.2

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med direkte medlemshenvendelse pr. mail eller
postbrev.

6.3

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde og skriftlige senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Forslag vedtages ved almindeligt stemmeflertal.
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6.4

Forslag til ændringer af vedtægterne skal være modtaget hos bestyrelsen senest ved kalenderårets udgang op til en
ordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer kan vedtages når 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte
medlemmer stemmer herfor.

6.5

Generalforsamlingen skal omfatte følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Udpegning af stemmetællere
Valg af dirigent og referent
Beretninger
Aflæggelse af regnskab og budget – herunder fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelsen m.fl.
a. I lige år: To bestyrelsesmedlemmer
b. I ulige år: Tre bestyrelsesmedlemmer
c. Hvert år: To suppleanter for 1 år.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant for to år i lige år.
8. Valg af Fanebærer og en reservefanebærer for 2 år i ulige år.
9. Evt.
6.6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når ¼ af medlemmerne, ved skriftlige henvendelse til
bestyrelsen, forlanger dette. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme vis og vilkår som ordinær
generalforsamling.

§7

Foreningens virke og arrangementer

7.1

Selskabelige sammenkomster og Stevns Garderforenings runde jubilæer er indsatsområder bestyrelsen skal varetage.

7.2

Stevns Garderforening er medlem af DGI – De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger/Dansk Skytte Union og
bemyndiget til våbenpåtegnelser efter gældende lovbestemmelser til medlemmer der opfylder vandelskravet efter
tilsvarende lovbestemmelser.
Bestyrelsen er jfr. ovenstående lovmæssigt pålagt underretninger til politiet ved ophør af berettigelsen til
våbenbesiddelse, bæretilladelse og anvendelse til skytteforeningsmæssige formål.
6

Bestyrelsen skal tilbagekalde våbenpåtegninger, når denne ikke skal anvendes og/eller der er ophævelse af medlems
vandel (strafferetslige sanktioner, der påvirker retten til våbenpåtegninger).
Bestyrelsen underskriver og vedstår på tro og love foreningsanmeldelsen for våbenpåtegningen til politiet.
Stevns Garderforenings skytteaktiviteter ledes af en uddannet skydeleder. Denne kan findes blandt medlemmerne eller et
medlem af bestyrelsen.
7.3

Stevns Garderforening afvikler lokale konkurrenceskydninger efter anvisningerne fra De Danske Garderforeninger samt
deltager efter behov i landsskydningerne v/De Danske Garderforeninger.
Stevns Garderforening afvikler Fugleskydning hvert år i primo juni når interessen er tilstede blandt medlemmerne.
Fugleskydningerne afvikles efter tilladelse fra politiet.

7.4

Stevns Garderforening er pligtig til at tegne ansvarsforsikringer for person- og tingskade efter gældende bestemmelser.

§8

Foreningen midler
Foreningens midler og erhvervede genstande kan kun komme medlemmerne til gode. Bestyrelsen er forpligtiget til at føre
protokol over genstande og regnskabet anviser formuen i likvide midler.

§9

Foreningens opløsning

9.1

Så længe Stevns Garderforening tæller mindst 20 medlemmer, kan den ikke opløses.
Ved et medlemsantal på under 20 medlemmer, kan foreningen kun opløses når 4/5 af medlemmerne skriftligt stemmer
herfor. Der skal herefter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor der træffes endelig afgørelse med
stemmeflertal om anvendelsen af foreningens midler og genstande.
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Vedtægterne er oprindeligt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2010
Søren Sørensen * Preben Rasmussen * Hans Henrik Thyssen
Leif Larsen * Jan Bull Jørgensen

Vedtægtsændringer blev vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011
Søren Sørensen * Preben Rasmussen * Hans Henrik Thyssen
Leif Larsen * Jan Bull Jørgensen

Vedtægtsændringer blev vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 2019
Søren Sørensen * Preben Rasmussen * Hans Henrik Thyssen
Leif Larsen * Ruben Lykke Pedersen

8

