Motto:
For Kongen og vort Land.
Grundlov:
§1.
Foreningen der er stiftet 31. januar 1918, består af almindelige medlemmer
æresmedlemmer og overordentlige medlemmer.
Som medlem af foreningen kan kun optages mænd, der har været
tjenstgørende i Livgarden.
Ingen, der er dømt for en i den offentlige mening vanærende handling,
eller som ikke kan siges at være i besiddelse af sine medborgeres agtelse
kan blive eller vedblive at være medlem af foreningen.
§2.
Som æresmedlemmer kan optages kongelige eller fyrstlige personer, samt
mænd der indtager eller har indtaget fremragende stillinger i hæren eller
flåden eller på særlig måde har gjort sig fortjent af foreningen.
Optagelse af æresmedlemmer sker efter bestyrelsens forslag på en ordinær
eller ekstraordinær generalforsamling med kvalificeret stemmeflertal af de
på generalforsamlingen mødte. ( 2/3 stemmeflertal)
Foreningens formål er:
§3.
At vække og vedligeholde kærlighed til konge og fædreland samt at
sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt
medlemmerne, hvilket søges tilvejebragt ved sammekomster, fester,
foredrag o.l.
§4.
At støtte trængende medlemmer eller deres enker, eventuelle
understøttelser uddeles kun på majestætens fødselsdag eller foreningens

stiftelsesdag.
§5.
At hædre afdøde medlemmer ved at følge disse til graven.
§6.
De opsparede midler bør kun komme medlemmerne eller deres enker
tilgode – alt efter bestyrelsens skøn.
§7.
Så længe foreningen tæller 25 medlemmer, kan den ikke opløses. Går
medlemstallet ned under 25, kan opløsning kun ske, når 4/5 af
medlemmerne skriftligt stemmer derfor, og disse navne indføres i
forhandlingsprotokollen. Foreningens midler kan ingensinde deles.
Opløses foreningen, bestemmer generalforsamlingen, hvilken myndighed
den vil overdrage midlernes forvaltning til, med forpligtelse til at anvende
samme til understøttelse af trængende, der til hvilken som helst tid har
været medlemmer af garderforeningen.
§8.
Denne grundlov kan kun forandres, når 4/5 af samtlige foreningens
medlemmer skriftligt stemmer herfor.
Foreningens almindelige love:
§9.
Begæring om optagelse i foreningen sker ved et medlem og indgives
skriftligt til kassereren eller et af bestyrelsens medlemmer, den skal
indeholde: fulde navn, stilling og bopæl, endvidere årgang, nummer og
kompagni samt fødselsdag og år, endvidere om det foreslåede medlem har
stået i anden garderforening. Medlemmer, som uafbrudt i henholdsvis 10 –
25 – 40 – 50 år har stået som medlem af foreningen, er berettiget til at
modtage foreningens ærestegn ved personligt fremmøde. Uddelingen

finder sted, ved den årlige generalforsamling.
§10.
Ved optagelse i foreningen uddeles et medlemsemblem samt et eksemplar
af foreningens love. Det nye medlem betaler ved optagelsen det første års
kontingent.
§11.
Det årlige kontingent, der opkræves pr. giro, er det til enhver tid af
generalforsamlingen vedtagne.
§12.
Ethvert medlem, som ikke har betalt kontingent, underrettes skriftligt
derom af kassereren og såfremt den pågældende restance ikke er betalt
senest en måned derefter, slettes han som medlem af foreningen.
Bestyrelsen kan dog give henstand med kontingentbetalingen p.g.a.
Sygdom, arbejdsløshed o.l.
Medlemmer der midlertidigt tager ophold i udlandet eller aftjener deres
værnepligt, kan bevare deres medlemsret uden at betale kontingent, når
begæring fremsættes.
§13.
Udmeldelse sker skriftligt til kassereren. Kontingent skal dog betales for
indeværende år, udmeldelsen sker.
§14.
Udmeldte og på ny optagne medlemmer har samme pligter og rettigheder
som nye medlemmer. Dog kan udmeldte medlemmer, når bestyrelsen
finder det i overensstemmelse med foreningens tarv, atter indtræde i deres
tidligere anciennitet, når de begærer sig optagne og betaler kontingent for
den mellemliggende tid.

§15.
Overskud fra fester og lignende tilfalder foreningens kasse, ligesom
eventuelt underskud dækkes af samme.
§16.
Til foreningens sammenkomster har alle medlemmerne adgang. Ved
festerne som regel tillige med damer. Bestyrelsen kan tillade besøgende i
begrænset antal at deltage, dog kun når det proponerende medlem er
tilstede.
Mindst to af bestyrelsens medlemmer skal være tilstede ved enhver
sammenkomst og våge over god tone og ordens overholdelse.
Politik af enhver art udelukkes fuldstændigt ved alle foreningens møder.
§17.
Det er ethvert medlems pligt at bære foreningens emblem, som bæres på
venstre bryst, ved enhver fest eller sammenkomst i foreningen.
Og hvor medlemmerne i øvrigt samles under fanen, skal det ligeledes
bæres på nævnte måde. Forsømmes dette, er bøden det til enhver tid
fastsatte beløb, det tilfalder foreningens kasse. Udlån af emblem må ikke
finde sted.
§18.
Foreningens fane skal altid være tilstede ved et medlems begravelse,
dersom dette ønskes. Iøvrigt vælges en fanebærer, der skal være medlem af
foreningen.
§19.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens
anliggender, kun den kan give, forandre eller ophæve love.
§20.
Den årlige generalforsamling skal afholdes inden 1. maj og indvarsles
senest 14 dage før afholdelse, ved udsendelse af skrivelse til hver enkelt

medlem.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes
skrifligt til formanden og mindst 8 dage før afholdelsen.
§21.
På enhver generalforsamling vælges en dirigent, som regel et medlem
udenfor bestyrelsen. Han leder generalforsamlingen, drager omsorg for at
talerne holder sig til den under forhandling værende sag.
Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres protokol over forhandlingerne
og at denne godkendes og underskrives af bestyrelsen.
På den årlige generalforsamling oplæses regnskabet og fremlægges til
godkendelse. Formanden afgiver beretning om foreningens virksomhed i
det forløbne år, samt oplysninger i forskellig henseende den vedrørende.
På generalforsamlingen vælges bestyrelse og revisorer, endvidere
suppleanter.
§22.
Kun personligt møde giver stemmeret. Dog hvis der foreligger forslag om
foreningens ophævelse, kan der stemmes ved fuldmagt.
§23.
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal.
Enhver beslutning vedtages med simpel stemmeflertal, undtaget er dog
lovændringer, hvortil kræves at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer stemmer derfor.
Dirigenten kan, når han finder anledning dertil og skal, når minst 5
medlemmer forlanger det, lade foretage skriftlig afstemning.
Ethvert medlem, som finder sig forurettet, kan fordre sin sag afgjort på
generalforsamlingen.
§24.
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal
sammenkaldes, når mindst 20 medlemmer sender formanden skriftlig
begæring derom, samtidig indsendes det motiverede forslag der ønskes
behandlet.

Indkaldelse med 8 dages varsel efter at begæringen er modtaget af
formanden.
§25.
Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, der alle er
ulønnede. Formanden vælges hvert år, bestyrelsen for 2 år ad gangen,
således at 3 afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger af
sin midte næstformand, sekretær og kasserer.
§26.
Formanden sammenkalder bestyrelsen til møder, dog skal bestyrelsen
indkaldes med 8 dages varsel når mindst 3 af bestyrelsen forlanger det.
Formanden leder mødet og drager omsorg for, at dens beslutninger
protokolleres og bliver udført. Hans myndighed strækker sig ikke udover,
hvad der er vedtaget i bestyrelsesmøderne.
§27.
Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender, den våger over at enhver
nyder sin ret og opfylder sin pligt i foreningen, hvilken stilling han end
indtager i samme, påser god orden samt våger over foreningens tarv i
enhver retning. Hvor lovene i et eller andet opstået spørgsmål intet
foreskriver, træffer bestyrelsen på eget ansvar og tilsvar den fornødne
afgørelse.
§28.
Revisorene vælges for 2 år ad gangen, således at en afgår hvert år.
Genvalg kan finde sted. Revisorerne skal gennemgå foreningens årlige
regnskab, gøre deres bemærkninger til samme samt underskrive det
reviderede regnskab.
§29.
Foreningen tegnes af formand og kasserer.

§30.
Sekretæren, der vælges af bestyrelsen, drager omsorg for, at foreningens
forhandlingsprotokol altid er ajourført, samt udfører foreningens
korrespondance og skriftligt arbejde o.l. Kopi af alt skriftligt skal
opbevares.
§31.
Dersom et medlem ved sin optræden eller på anden måder viser sig
uværdig til at være medlem af foreningen eller skader denne, kan
bestyrelsen ekskludere samme.
§32.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 2019.

