Vedtægter for Livgardens Historiske Samlings Venner

Vedtægter for
LIVGARDENS HISTORISKE SAMLINGS VENNER

§1
Foreningen er stiftet den 11. juni 2018.
§2
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Livgardens Historiske Samlings Venner, herefter benævnt ”foreningen”.
§3
Foreningens hjemsted er København.
§4
Formål
Foreningens formål er at arbejde for bevarelse og udbygning af Livgardens historiske samling som
en kulturhistorisk dokumentation af Livgardens historie og udvikling gennem tiderne.
Foreningen kan erhverve og eje artefakter af historisk værdi for den Den kongelige Livgarde, med
henblik på at stille disse til rådighed for Livgardens Historiske Samling.
§5
Formålet fremmes gennem indsamling af økonomiske midler, der kan anvendes til vedligeholdelse
og udvikling af samlingen og til indkøb af effekter, der har historisk værdi, og som kan bidrage til
at dokumentere Livgardens historie. Formålet fremmes desuden gennem medlemmernes ikke
økonomiske støtte til samlingens aktiviteter og opretholdelse – f.eks. fysisk arbejde, vedligeholdelse
og renholdelse af områder og effekter - eller lignende.
Foreningens aktiviteter styres af bestyrelsen i tæt samarbejde med den til enhver tid værende leder
af Livgardens Historiske Samling. Den til enhver tid værende leder af Livgardens historiske
samling kan deltage i bestyrelsens møder, dog uden at have stemmeret.
Chefen for Den kongelige Livgarde holdes orienteret om foreningens aktiviteter og økonomi.
§6
Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, herunder fonde, virksomheder og lignende, der har interesse for
Livgarden og som ønsker at støtte foreningen.
Medlemskab skal godkendes af bestyrelsen.
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§7
Medlemskab kan til enhver tid opsiges ved en skriftlig meddelelse til bestyrelsen – til ophør til
udgangen af et kalenderår (31/12). Elektronisk post kan anvendes.
Indbetales kontingent ikke efter opkrævning og efterfølgende påkrav, kan bestyrelsen træffe
beslutning om at medlemskabet bringes til ophør.
§8
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§9
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 4 ugers varsel. Indkaldelse skal ske skriftligt, og kan
ske elektronisk.
Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen.
§ 10
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Forslag til budget
5. Fastsættelse af medlemskontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer
10. Valg af 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt
§ 11
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.
Elektronisk post kan anvendes.
§ 12
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen, mindst 2/3 af medlemmerne eller
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved
meddelelse til medlemmerne. Elektronisk post kan anvendes.
Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

2/4

Vedtægter for Livgardens Historiske Samlings Venner

§ 13
På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme under forudsætning af, at medlemmet har
betalt kontingent.
Alle beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, bortset fra forslag om ændring af vedtægterne
eller forslag om foreningens nedlæggelse.
Forslag om ændring af vedtægterne eller nedlæggelse af foreningen, kan kun vedtages, hvis 2/3 af
medlemmerne er til stede på generalforsamlingen, og hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for. Er
mindre end 2/3 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen, men stemmer mindst 2/3 af de
fremmødte for forslaget, kan forslaget efterfølgende vedtages endeligt på en ekstraordinær
generalforsamling, hvor mindre end 2/3 af medlemmerne er til stede, men hvor mindst 2/3 af de
fremmødte stemmer for forslaget.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 14
Bestyrelsen påser at der tages referat over det på generalforsamlingen passerede. Referatet
underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne. Elektronisk post kan anvendes.
§ 15
Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer er
således på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter valg til bestyrelsen med en formand, en næstformand,
en kasserer og en sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Består bestyrelsen af et lige antal medlemmer, eller er deltager der på et bestyrelsesmøde et lige
antal medlemmer, er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.
Får bestyrelsen forfald, kan bestyrelsen supplere sig selv med de af generalforsamlingen valgte
suppleanter.
Nedbringes antallet af bestyrelsesmedlemmer til 3 eller derunder, skal den tilbageværende
bestyrelse indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at supplere bestyrelsen frem
til næste ordinære generalforsamling.

3/4

Vedtægter for Livgardens Historiske Samlings Venner

§ 16
Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening, eller af formanden, kassereren og
endnu et bestyrelsesmedlem i forening.
§ 17
Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
§ 18
Regnskab
Hvert år på den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen regnskab over foreningens formue
samt indtægter og udgifter i regnskabsåret.
Regnskabet revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer.
Revisorerne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Får en revisor forfald, indtræder den af generalforsamlingen valgte revisorsuppleant i hans sted.
§ 19
Opløsning
I tilfælde af opløsning af foreningen overdrages artefakter af enhver art, der ejes af foreningen, til
Livgardens Historiske Samling, eller til en forening eller fond, udpeget af Livgardens Historiske
Samling, som fortsat stiller de overdragne artefakter til rådighed for Livgardens Historiske Samling.
Indsamlede økonomiske midler overdrages til foreninger, der virker til fordel for tidligere udsendte
veteraner.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling, afholdt i Den Franske Kirke, mandag
den 11. juni 2018.
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