VEDTÆGTER
for

VARDE GARDEN
§1
Navn:
Foreningens navn:
Stiftet den:
Hjemsted:

Varde Garden
17 AUG 1963
Varde kommune
§2

Formål:
Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab mellem
de deltagende gardere og aspiranter.
Gennem undervisning inden for det område, hvori gardens repertoire lægges, skal
skabes en standard der gør, at Varde Garden ved sin musikalitet og væremåde
repræsenterer lokalområdet på allerbedste vis, som et symbol på ungdom og
aktivitet i Varde og omegn.
§3
Medlemskreds:
Stk. 1. Som aktive og passive kan optages børn, unge og voksne, når de vedkender sig
nærværende vedtægter.
a. Som aspirant og aktiv garder kan optages drenge og piger, som findes egnede
hertil. Regler for uddannelse i garden fastsættes i et af bestyrelsen udarbejdet
reglement.
b. Som passivt medlem kan optages enhver, der ønsker at støtte garden og som er
fyldt 18 år.
Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et aktivt medlem, når der findes grund dertil. Det
udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
Stk. 3. Indmeldelse sker på gardens indmeldelsesblanketter ved henvendelse til
foreningens formand eller chef/-er. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet
har betalt kontingent.
Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til formand eller chef/-er.
Stk. 5. Medlemmerne, såvel aktive som passive, betaler et af generalforsamlingen fastsat
kontingent. Kontingentstørrelsen gælder for det efterfølgende kalenderår og det
opkræves i perioden januar-februar.

§4
Generalforsamlingen.
Stk. 1. Generalforsamlingen er Varde Gardens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt inden udgangen af marts måned
og indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved
annoncering i den lokale dagspresse og på Varde Gardens hjemmeside
www.vardegarden.dk.
Stk. 3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle passive medlemmer. Senest
ugedagen forinden skal forfalden kontingent for indeværende kalenderår være
registreret på Varde Gardens konto i banken. Derudover Garderrådet samt
gardere og aspiranter, der er fyldt 16 år.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om det forgangne år.
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent:
a. Aktive
b. Passive.
7. Fremlæggelse af budget, behandling af og vedtagelse af budget.
8. Valg i henhold til § 6 stk. 2.
9. Eventuelt.
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i
hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære
generalforsamling skal afholdes.
Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af
bestyrelsen.
Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal ved
håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én
stemmeberettiget mødedeltager.
Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges,
foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om
simpelt
stemmeflertal
og
stemmetællere,
som
ikke
må
være
bestyrelsesmedlemmer udpeges.

Stk. 9. Valgbar til bestyrelsen er passive medlemmer og aktive gardere over 21 år. Aktive
gardere over 21 år kan maksimalt have 2 pladser i bestyrelsen.
.
§5
Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 1/3 af stemmeberettigede
medlemmer fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det overfor formanden.
I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at
anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 3. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.
§6
Bestyrelsen.
Stk. 1. Bestyrelsen er sammensat af 11 medlemmer.
7 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamling som i stk. 2 anført. Heraf
max. 2 aktive gardere over 21 år.
2 bestyrelsesmedlemmer vælges af garderne fra Garderrådet (§ 7).
1-2 bestyrelsesmedlemmer - chef/-er - vælges af den på generalforsamling valgte
bestyrelse jf. stk. 4.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode således: Ulige år:
Formand, 3 bestyrelsesmedlemmer. Lige år: Kasserer, 2 bestyrelsesmedlem.
Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisor og 1 revisorsuppleant.
Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 4. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor
bestyrelsen vælger næstformand og sekretær.
Chef/-er vælges af bestyrelsen, denne/disse har taleret, men ikke stemmeret.
Funktionsperioden for chef/-er er fra den 01. juli aktuelt år til 30. juni
næstkommende år af hensyn til uddannelsen.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg
og arbejdsgrupper.
Stk. 6

Udgået

Stk. 7. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i funktionsperioden indtræder 1.
suppleanten i bestyrelsen og denne konstituerer sig på ny. Suppleanten vil

efterfølgende fungere til næste generalforsamling, hvorefter der her foretages
nyvalg.
Stk. 8. Såfremt formanden fratræder i funktionsperioden indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling senest 14 dage efter fratrædelsen.
Næstformanden indtræder som fungerende formand indtil ekstraordinær
generalforsamling.
Ny formand vælges for tidligere formands restperiode i henhold til § 6 stk. 2.
Stk. 9. Såfremt kassereren fratræder i funktionsperioden indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling senest 14 dage efter fratrædelsen.
En af bestyrelsen udpeget person varetager kassererens funktioner indtil nyvalg
på ekstraordinær generalforsamling i henhold til § 6 stk. 2.
Stk. 10 Suppleanter tilsendes referat af bestyrelsesmøder. Bestyrelsen kan dog vedtage
at suppleanter må deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
§7
Garderrådet.
Stk. 1. Valg til Garderrådet sker hvert år, således at hver deling (4) vælger 1 delingsfører
og 1 gruppefører.
Stk. 2. Valg til Garderrådet skal afholdes, således at det nye Garderråd er sammensat til
tiltrædelse umiddelbart efter den årlige generalforsamling.
Stk. 3. Garderrådet vælger 2 repræsentanter til foreningens bestyrelse.
Stk. 4. Alle i delingerne har stemmeret og alle er valgbare.
Stk. 5. Formanden har ansvar for, at valg til Garderrådet bliver afholdt, således at det nye
Garderråd er sammensat med tiltrædelse umiddelbart efter den årlige
generalforsamling.
§8
Daglig ledelse.
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af formand, næstformand, kasserer og chef/er.
§9
Økonomi, regnskab og revision.
Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
§ 10
Tegningsregler og hæftelse.

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst ét
bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg af fast ejendom tegnes
garden af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Foreningens bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen
indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dennes respektive
formue.
§ 11
Vedtægtsændringer.
Stk. 1. Ændringer eller tilføjelser til Varde Gardens vedtægter kan behandles og evt.
vedtages på en ordinær generalforsamling med mindst 2/3 stemmeflertal af
fremmødte stemmeberettigede. Dette under forudsætning af, at indkaldelsen til
generalforsamlingen indeholder oplysninger, hvor ændringsforslaget/forslagene
fremgår af dagsordenen. Se endvidere § 4 stk. 6.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de
vedtages på.
§ 12
Opløsning.
Stk. 1. Forslag om opløsning fremsættes på en generalforsamling med oplysning om, at
forslag om opløsning agtes fremsat.
Stk. 2. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med et stemmeflertal på 2/3 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer, afgivet på en ordinær
generalforsamling.
Såfremt forslaget vedtages, skal beslutningen bekræftes med et simpelt flertal af
stemmeberettigede fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling, der
berammes til afholdelse mindst tre uger og højst otte uger efter forannævnte
generalforsamling.
Indkaldelse som for ekstraordinær generalforsamling anført (§ 5 stk. 3 og § 4 stk.
2).
Såfremt forslaget vedtages, fortsætter den siddende bestyrelse indtil opløsningen
er gennemført. Denne skal ske snarrest muligt og inden udløbet af den af
generalforsamlingen herfor fastsatte frist.
Stk. 3. I tilfælde af foreningens opløsning opbevarer Varde Kommune alle tilbageværende
aktiver.
Stk. 4. Alle aktiver i form af likvide midler og effekter af værdi skal opbevares i mindst tre
år. Disse kan i denne periode kun udleveres til en nydannet garde.
Hvis opløsningen er sket med evt. sammenlægning for øje, kan aktiver efter
anbefaling fra den afgående bestyrelse overdrage til en ny tilsvarende forening.
Stk. 5. Efter mindst tre år uden udsigt til gendannelse af Varde Garden kan Varde
Kommune afhænde de opbevarede aktiver, men kun til fordel for musiklivet i
Varde Kommune.

§ 13
Datering.
Stk. 1. Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 2002-11-13.

---------------------------------------Ændret den marts 2007.
Vedtaget på generalforsamlingen 20. marts 2012
Vedtaget på generalforsamlingen 27. marts 2014

