
Vedtægt for Gardehusarforeningen Jylland 
 

§ 1 

Navn og hjemsted 
Stk. 1. 

Foreningens navn er Gardehusarforeningen Jylland.   (§1) 

 

Stk. 2. 

Foreningens hjemsted er Jylland nord for Kongeåen. 

 

§ 2 

Foreningens formål 
Stk. 1. 

Foreningens formål er at knytte bånd mellem Gardehusarregimentet, tjenestegørende og 

hjemsendte husarer samt at støtte regimentet og dets personel bedst muligt. 

 

§ 3 

Foreningens medlemskab af organisationer m.v.   (§10) 
Stk. 1. 

Foreningen er underlagt Danske Gardehusarforeninger (DGHF). Foreningen fastsætter selv sine 

vedtægter i overensstemmelse med DGHF’s fællesvedtægt og tilhørende administrative 

bestemmelser, som foreningen skal overholde. 

 

Stk. 2. 

DGHF’s repræsentantskabsmøde er øverste myndighed for alle foreninger, gardehusarafdelinger 

og medlemmer. 

Foreningen sikres medbestemmelse i alle fælles anliggende gennem udpegning af 

stemmeberettigede delegerede. 

 

§ 4 

Medlemskreds og kontingent 
Stk. 1. 

Som medlemmer kan optages enhver, som er eller har været tjenstgørende i nummer ved 

Gardehusarregimentet. 

Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden eller DGHF (forretningsføreren). (§2) 

 

Stk. 2. 

Medlemskontingent fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde i DGHF. 

Kontingentet opkræves af DGHF. 

Forslag om ændring af kontingentet kan behandles og vedtages på en ordinær generalforsamling 

uden lovændring.   

 

Stk. 3. 

Fortsat manglende betaling vil medføre eksklusion, og ny optagelse vil være betinget af betaling  

af tidligere restancer.  ( §6) 

 



Stk. 4. 

Efter indstilling fra bestyrelsen kan et medlem af foreningen, der har udvist en særlig interesse og 

ydet en ekstraordinær indsats for foreningen eller regimentet udnævnes til æresmedlem af 

foreningen. Præsidiet underrettes derom. 

Medlemmet har samme rettigheder som foreningens øvrige medlemmer, men betaler ikke 

kontingent.  (§3) 

 

§ 5 

Generalforsamling ( §16) 
Stk. 1. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, hvor alle medlemmer har indflydelse.  

 

Stk. 2. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages 

varsel ved bekendtgørelse i Gardehusaren. 

 

Stk. 3. 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage 

Før  generalforsamlingens afholdelse. 

 

Stk. 4. 

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, og den er beslutningsdygtig uanset antal 

medlemmers deltagelse i beslutningsprocessen. 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

 

Stk. 5. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens/formandens beretning. 

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.  

4. Indkomne forslag. 

5. Valg i henhold til § 6, stk. 2. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

7. Valg af 1 fanebærer. 

8. Eventuelt. 

 

Stk. 6. 

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens 

beslutninger indføres i protokol. 

 

Stk. 7. 

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 8, stk. 1. 

 

Stk. 8. 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes 

inden en måned, når mindst 10 medlemmer skriftlig stiller krav herom. (§ 17) 

 



§ 6 

Foreningens daglige ledelse 
Stk. 1. 

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær, 

1 medlem. Genvalg kan finde sted.  (§ 11) 

 

Stk. 2. 

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. 

Hvert år vælges 2 suppleant. 

Der vælges 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år.  

1 revisorsuppleant. 

 

Stk. 3. 

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 

generalforsamlingens beslutninger. 

 

Stk. 4. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

Stk. 5. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

 

Stk. 6. 

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden. 

 

Stk. 7. 

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/ 

beslutninger. 

 

Stk. 8. 

Medlemmer, der har gjort sig særlig fortjent, kan af bestyrelsen indstilles til Danske 

Gardehusarforeningers ærestegn TAK og ÆRE.  

 

§ 7 

Regnskab og revision   (§ 14) 
Stk. 1. 

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut. 

 

Stk. 2. 

Regnskabsåret er 1. januar – 31.december. 

 

Stk. 3. 

Regnskabet skal være kontrolleret og godkendt af revisorerne inden udgangen af februar måned. 

 

Stk. 4. 

Regnskabet skal underskrives af kasserer og revisorer. 

 



 § 8 

Vedtægtsændringer  ( § 16) 
Stk. 1. 

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer er for forslaget. 

§ 9 

Opløsning (§ 19) 
Stk. 1.  

Såfremt medlemstallet falder til mindre end 15 medlemmer ændrer foreningen foreningsstatus til  

en interessegruppe – benævnt en gardehusarafdeling. Tilsvarende sker, hvis foreningen ikke kan 

konstituere sig.  

Beslutningen om dette meddeles til Præsidenten snarest efter foreningens generalforsamling.  

 

Stk. 2. 

Såfremt der ikke udpeges en foreningsledelse, og der heller ikke oprettes en gardehusarafdeling, 

nedlægges foreningen og medlemmerne overgår til at blive medlemmer i DGHF, hvor de tegnes af 

vicepræsidenten i DGHF (med støtte af forretningsudvalget).  

Vicepræsidenten kan udpege fanebærere for foreningsfaner fra nedlagte foreninger. 

  

   Ovenstående stk. 1 og 2, sker efter DGHF’s retningslinier.  

 

Stk.3.    

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis foreningen ikke kan konstituere en ledelse  

Efter ordinær generalforsamling. Under den ekstraordinære generalforsamling træffes beslutning  

om foreningens nedlægges og medlemmernes overdragelse til medlemsadministrationen i  

fællesforeningen. Præsidenten/vicepræsidenten inviteres til denne generalforsamling for at  

orientere medlemmerne om fremtidige vilkår. 

         

Stk. 4.  

Nedlægges foreningen, overdrages alle klenodier til Præsidiet, som i samarbejde med  

Gardehusarregimentets Historiske Samling vil beslutte klenodiernes videre anvendelse. 

Økonomiske midler vil efter endelig afvikling af foreningen blive anvendt i DGHF’s støttearbejde. 

 
 

 
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 16. marts 2013. 

Dirigentens navn og underskrift 

 

 

…………………………………………………………… 

Formandens navn og underskrift 

 

 

…………………………………………………………… 


