Vedtægt for Tordenskioldgarden, Frederikshavn
§ 1 NAVN
Foreningens navn er Tordenskioldgarden, Frederikshavn. Foreningen har hjemsted i Frederikshavn i
Frederikshavn Kommune.
§ 2 VIRKSOMHED
Tordenskioldgarden Frederikshavn er en sammenspilsgruppe for børn og unge fra 8 år fordelt på et
vagtkompagni, et tambourkorps og et brass-band, som tilbyder alle interesserede børn og unge deltagelse i
fællesskab og aktiviteter indenfor musik.
§ 3 FORMÅL
Formålet for Tordenskioldgarden Frederikshavn er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at styrke
medlemmernes kendskab til og interesse for musik og sammenspil.
§ 4 MEDLEMMER
Optagelse af aspiranter sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller orkesterlederen. Der er
optagelse i 1. kvartal. Endvidere er der løbende optagelse, når der er ledige pladser. Aspiranter skal ved
optagelse være fyldt 8 år.
Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent til foreningen, og både medlem og
forældre har underskrevet og dermed accepteret foreningens ordensreglement.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt og med tre måneders varsel.
§ 5 KONTINGENT
Kontingent og opkrævningsform forelægges og godkendes på generalforsamlingen. Bestyrelsen sørger for
registrering af medlemmerne. Kontingent betales forud for en periode, der fastsættes af bestyrelsen, og
refunderes ikke ved udmeldelse.
§ 6 UDELUKKELSE
Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 3 måneder efter forfald, kan bestyrelsen udelukke
medlemmet fra at deltage i foreningens aktiviteter, indtil restancen er betalt.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis det overtræder ordensreglementet.
§ 7 ERSTATNINGSANSVAR
Gardermedlemmet er ansvarligt for de udleverede effekter. Instrument, noder, uniform og andre effekter skal
behandles med forsigtighed. Skader, der opstår ved skødesløs behandling skal erstattes af
gardermedlemmet. Ved bortkomst af ovennævnte effekter påhviler der ligeledes medlemmet erstatningspligt.
§ 8 FORSIKRINGER
Elever, der lejer instrumenter af garden, skal sørge for skades- og tyveriforsikring for instrumentet.
§ 9 FORENINGENS LEDELSE
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der består af
 Formand
 Kasserer
 3 bestyrelsesmedlemmer
Formanden vælges direkte på generalforsamlingen på lige år
Kassereren vælges direkte på generalforsamlingen på ulige år
De øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på følgende måde:
 1 medlem vælges på lige år
 2 medlemmer vælges på ulige år
Endvidere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen på følgende måde:
 1 suppleant vælges på lige år og 1 suppleant vælges på ulige år.

Bestyrelsesmedlemmernes og suppleanternes valgperiode er 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og uniformsansvarlig. Bestyrelsen leder
foreningen i overensstemmelse med denne vedtægt og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen
fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen fastlægger desuden foreningens ordensreglement.
Forældre eller andre, der viser Tordenskioldgarden Frederikshavn særlig interesse, er valgbare.
Garderne vælger på et selvstændigt møde 2 repræsentanter til bestyrelsen, samt 2 suppleanter.
Garderrepræsentanterne er stemmeberettigede.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende og i dennes fravær er næstformandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver. Min. et medlem fra
foreningens bestyrelse er med i det nedsatte udvalg. Nedsatte udvalg er ikke beslutningsdygtige, men kan
fremsende forslag til behandling i bestyrelsen.
§ 10 REGNSKAB
Foreningens regnskab føres af kassereren. Regnskabsåret er 1. januar - 31. december.
Generalforsamlingen vælger 1 revisor for 1 år ad gangen. Regnskabet revideres af revisoren.
Foreningens kontante formue skal være placeret i lokalt pengeinstitut.
§ 11 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse hertil sker med mindst 14 dages
varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside og ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer f.
eks via mail.
Afstemninger i øvrigt foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemninger foregå skriftligt, når de fremmødte
forlanger dette.
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig,
uanset det fremmødte antal medlemmer.
Alle gyldige medlemmer har møde- og stemmeret og er valgbare. Alle gyldige medlemmer har 1 stemme.
Medlemmer, der ikke er myndige repræsenteres af forældremyndighedsindehaveren. Stemme kan ikke
afgives ved fuldmagt.
Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:
1.
Valg af ordstyrer
2.
Formandens årsberetning
3.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4.
Fremlæggelse og godkendelse af budget
5.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
6.
Valg af bestyrelsessuppleanter
7.
Valg af revisor og suppleant
8.
Fremlæggelse og godkendelse af kontingent for gardens medlemmer og aspiranter
9.
Behandling af indkomne forslag
10. Evt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen. Eventuelle fremkomne forslag fremsendes til de valgbare
umiddelbart herefter.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal af bestyrelsens medlemmer, og skal
desuden finde sted, når mindst en tredjedel af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.
§ 12 TEGNINGSREGLER
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af foreningens formand tillige med mindst 1 bestyrelsesmedlem.
Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse.
Bestyrelsen kan tildele enkeltpersoner fuldmagt til at disponere over driftskonti i forbindelse med foreningens
almindelige, daglige drift.
Foreningen hæfter kun for sine egne forpligtigelser med sin egen formue. Der påhviler således ikke
foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen. Kreditor kan
følgelig ikke opkræve betaling af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, med mindre et eller flere særskilte
medlemmer af bestyrelsen har forpligtiget sig hertil ved skriftlig kaution, eller hvis et eller flere særskilte
medlemmer af bestyrelsen har handlet retsstridigt med forsætlig eller uagtsom ansvarspådragende adfærd
og som følge heraf bliver ansvarlig efter erstatningsrettens almindelige erstatningsbetingelser.
§ 13 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Kun foreningens generalforsamling kan træffe beslutning om ændring/godkendelse af foreningens vedtægt.
For at ændre vedtægten skal mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.
§ 14 FORENINGENS OPLØSNING
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i samme anledning indkaldt generalforsamling.
Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger.
Dersom Tordenskioldgarden, Frederikshavn måtte blive opløst, tilfalder et evt. overskud og andre ejendele
Frederikshavn Kommune, som vil genfordele disse midler til almennyttige formål i Frederikshavn Kommune
efter Folkeoplysningsudvalgets anbefaling.
Således revideret på foreningens generalforsamling den 6. marts 2019.
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