VEDTÆGTER FOR GAMMEL GARDER
§1.
Foreningens navn er ”Gammel Garder”, og foreningen er hjemmehørende i Holbæk
Kommune.
§2.
Foreningens formål er det sociale samvær blandt foreningens medlemmer.
§3.
Som medlem af foreningen kan optages alle der vil overholde denne vedtægts
bestemmelser og som tidligere har været garder, leder, lærer eller på anden måde haft
tilknytning til Holbæk Garden.
§4.
For medlemskab i foreningen betales et årskontingent, hvis størrelse fastsættes af hvert
års ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Størrelsen af
årskontingentet kan fastsættes til nul (0) kr.
§5.
Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt.
§6.
Et medlem, der er i restance, har ingen stemmeret i foreningens anliggender. Ved et års
restance ophører medlemsskabet automatisk, uden yderligere tiltag fra bestyrelsen.
§7.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år inden udgangen af april med følgende dagsorden:
1. valg af dirigent
2. formandens beretning
3. fremlæggelse af revideret regnskab
4. fastsættelse af kontingentsatser
5. indkomne forslag
6. valg af bestyrelse og to suppleanter
7. valg af en revisorer og en suppleant
8. eventuelt
Indkaldelse til generalforsamlingen sker primært pr. email til medlemmerne med mindst en
måneds varsel. Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer.
§8.
For vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. I alle
øvrige tilfælde er almindelig stemmeflertal afgørende ved afstemninger.
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§9.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede
medlemmer skriftligt stiller motiveret begæring herom til formanden.
Indkaldelsen skal ske senest en måned efter begæringens fremkomst og med mindst 14
dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
§10.
Bestyrelsen består af formand, sekretær og kasserer. Dertil vælges to suppleanter til
bestyrelsen, der indtræder i tilfældet at formand, sekretær eller kasserer udtræder af
bestyrelsen. Alle er på valg hvert år.
Valgbare til posterne er alle medlemmer. Bestyrelses varetager foreningens daglige
ledelse under ansvar over for generalforsamlingen.
Referater fra alle bestyrelsesmøder gøres tilgængelige på hjemmesiden
www.gammelgarder.dk.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.
§11.
Foreningen tegnes af formanden.
§12.
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Foreningens regnskab skal føres efter god regnskabsmæssig skik.
Årsregnskabet skal sendes pr. email sammen med indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling.
§13.
Foreningen kan ikke opløses, så længe mindst fem medlemmer ønsker at fortsætte den.
Opløses foreningen, tilfalder dens aktiver Holbæk Gardens forældre- og støtteforening.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. april 2010

Ændringer i § 4, § 7, § 10 og § 12 blev enstemmigt vedtaget på ordinær generalforsamling
den 17. marts 2012
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