
 

 

Vedtægter for GarderMumierne 

Garderforeningen i Københavns Sang- og Frokostlaug 

(Stiftet 8. april 2003) 

 

§ 1    Foreningens navn er Gardermumierne 

         Garderforeningen i Københavns Sang- og Frokostlaug  

§ 2    Foreningens hjemsted er København 

§ 3    Foreningens formål er: 

            a)   At vedligeholde kammeratskabet blandt gamle gardere. 

            b)  At udvikle og vedligeholde gamle garderes lyst til at   
  synge         

§ 4           Som medlem, herefter kaldt sanger, kan optages   
               medlemmer af:                     

       1. Garderforeningen i København 

       2. andre garderforeninger mod betaling af       
  Garderforeningen i København, fastsat vederlag til                  
  denne.  

  En betingelse for optagelse i GarderMumierne er, at  
  garderen er fyldt 63 år. 
  Ved etablering af en venteliste for optagelse i   
  foreningen, nyder medlemmer af Garderforeningen i  
  København første prioritet. 
  Som æresmedlem kan optages personer, der på særlig  
  måde har gjort sig fortjent hertil. 
  Optagelse sker, efter bestyrelsens forslag, på en   
  ordinær generalforsamling med flertal på ¾ af de på  



  generalforsamlingen fremmødte, eller ved fuldmagt   
  repræsenterede sangere. 

 Bestyrelsesmedlemmer for Garderforeningen i 
 København eller en repræsentant herfor kan deltage 
 ved møderne som observatør. 
 Gæster, der opfylder betingelserne for medlemskab af 
 GarderMumierne kan deltage én gang i et ordinært  møde. 
 Gæsten kan ved dette møde ansøge om medlemskab 
 af GarderMumierne. 
 
§ 5  Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen med    
 gyldighed fra 1. januar efterfølgende år. Kontingentet 
 betales forud, senest den 31. december. 
 
§ 6  Ved manglende kontingentbetaling pr. 15. januar, slettes 
 sangeren af GarderMumierne. Genindmeldelse kræver 
 betaling af manglende kontingent. Fortsat medlemskab 
 af GarderMumierne forudsætter at sangeren har indbetalt sit   
 kontingent for året til sin garderforening jvf.§ 4 stk. 1 og 2. 
 
§ 7  Foreningens bestyrelse vælges af generalforsamlingen 
 og består af en formand, herefter kaldet forsanger, en 
 kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer. 
 
§ 8        Bestyrelsen vælges som følger: 
       Ulige årstal: Forsanger og 2 bestyrelsesmedlemmer 
               Lige årstal:   Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem 
               Hvert år:       2 suppleanter 
             Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, 
       Genvalg kan finde sted. 
§ 9        Til revision af regnskabet vælges af generalforsamlingen:  
        1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
         Genvalg kan finde sted. 
 
§ 10  Bestyrelsen etablerer sig med 1 næstformand og  
         1 sekretær 
 
§ 11  Bestyrelsen nedsætter et turudvalg. 
          Turudvalget disponerer, med ansvar overfor  
 bestyrelsen, over turenes økonomi. 
§ 12        Forsangeren er ansvarlig for at bestyrelsesarbejde for- 
          deles blandt bestyrelsens medlemmer. 
§ 13        Kassereren er ansvarlig for at føre et detaljeret regnskab. 
          Regnskabsåret følger kalenderåret. 
§ 14        Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt   

          Pengeinstitut. Kassereren og Forsangeren gives adgang til 
 alene at disponere over foreningens midler.  



§ 15        Bestyrelsens møder afholdes som følger:                                   
 Bestyrelsesmøder afholdes efter behov 

    Bestyrelsesmøder afholdes dersom 3 bestyrelsesmedlem     
  fordrer det. 

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når forsanger eller  
  næstformand samt 2 bestyrelsesmedlemmer er   
  fremmødt. 

  Bestyrelsesmødet afvikles på baggrund en dagsorden  
  af forsanger eller ved dennes fravær af næstformand. 

  Sekretæren udfærdiger et referat for godkendelse ved  
  efterfølgende bestyrelsesmøde. 

 § 16  Ordinære sang- og frokostmøder afholdes fortrinsvis første  
   tirsdag i månederne januar til juni og september til december 

  Turudvalget planlægger og afvikler så vidt muligt en tur i  
  august måned. 

 § 17  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1.  
  maj. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel  
  på det ordinære sang- og frokostmøde måneden forud  
  for generalforsamlingen, samt ved meddelelse i   
                  Garderbladet. 

 § 18          Dagsordenen for generalforsamlingen er: 

1. Valg af dirigent 
2. Forsangerens beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Ulige årstal 

- Valg af forsanger 
- Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

                   Lige årstal 
- Valg af kasserer 
- Valg af 1 bestyrelsesmedlem 

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
8. Valg af revisor 
9. Valg af revisorsuppleant 10 
10. Eventuelt 

  



               § 19 Forslag der ønskes behandlet på den ordinære   
  generalforsamling, skal være forsangeren i hænde senest 14      
  dage før generalforsamlingen. 

               § 20 På generalforsamlingen stemmes der ved personligt fremmøde 
  eller ved fuldmagt til bestyrelsen eller en anden sanger. 

  Ingen sanger kan ved fuldmagt repræsentere mere end én  
  sanger 

 § 21 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det  
  fremmødte antal sangere medregnet de ved fuldmagt  
  repræsenterede sangere. 

 § 22 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når: 

a) Bestyrelsen finder det nødvendigt 
b) Mindst 15 sangere skriftlig og med navns nævnelse sender 

forsangeren begæring herom. Begæringen skal indeholde 
motiveret dagsorden. 
 
Ekstraordinær generalforsamling skal varsles senest 14 
dage efter modtagelse af begæring herom. Begæringen skal 
indeholde motiveret dagsorden. 
§ 24 En ekstraordinær generalforsamling i henhold til § 22 
stk. a) er beslutningsdygtig uanset det fremmødte, eller ved 
fuldmagt repræsenterede antal sangere. 
En ekstraordinær i henhold til § 22 stk. b) er 
beslutningsdygtig vedrørende fremsendte dagsorden, når 
mindst 12 af de i § 22 nævnte stk. b) nævnte 15 sangere er 
til stede. 
§ 25 Vedtægterne kan kun ændres, når 2/3 af de på 
generalforsamlingen fremmødte eller ved fuldmagt 
repræsenterede sangere stemmer herfor. 
§ 26 GarderMumierne, Garderforeningen i Københavns 
Sang- og Frokostlaug kan kun opløses ved beslutning på en 
generalforsamling, hvor mindst 4/5 af de fremmødte eller 
ved fuldmagt repræsenterede sangere stemmer herfor. 
§ 27 Ved opløsning overdrages foreningens værdier til 
Garderforeningen i København. 
 
Vedtaget på den ordinære generalforsamling 2. april 2019 


