
Forslag til vedtægtsændringer 
 

§3. Medlemmer. 

Optagelse som medlem af Danehofgarden, kan ske i følgende kategorier: 

A. Som aktive A-medlemmer kan optages børn mellem 7 og 18 år. A-
medlemmer betaler et månedligt kontingent, der fastsættes af 
generalforsamlingen. Bestyrelsen kan efter indstilling optage A-medlemmer, 
der ikke opfylder aldersbetingelserne. Aktive A-medlemmer, der er fyldt 13 
år på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret på 
generalforsamlingen. 
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A. Som aktive A-medlemmer kan optages børn mellem 7 og 18 år. A-
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generalforsamlingen. Bestyrelsen kan efter indstilling optage A-medlemmer, 
der ikke opfylder aldersbetingelserne.  
 

 

§6. Bestyrelsen. 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.  

I lige år vælges: 

Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

Desuden vælges en garderrepræsentant. 

 I ulige år vælges: 

Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

Desuden vælges en garderrepræsentant. 
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§7. Suppleanter og revisorer. 

På generalforsamlingen vælges, for et år ad gangen, 2 suppleanter til bestyrelsen. 

På generalforsamlingen vælges herudover, for 1 år ad gangen 2 revisorer og 1 
revisorsuppleant. 

Revisor og revisor suppleant skal være fyldt 18 år, og være myndige. 

Ovennævnte vælges blandt de tilstedeværende C-medlemmer af de tilstedeværende C-
medlemmer samt af de tilstedeværende aktive A-medlemmer, der er fyldt 13 år på tidspunktet 
for generalforsamlingens afholdelse. 

C-medlemmer, der ikke kan være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, under 
forudsætning af at der på generalforsamlingen forevises en skriftlig tilkendegivelse af, at 
personen ønsker at blive valgt til bestyrelsen. 

På generalforsamlingen vælger A-medlemmerne 3 suppleanter for de i §6 anførte 
garderepræsentanter. 

Suppleanterne for garderepræsentanterne jfr. denne § vælges blandt aktive A-medlemmer, 
der er fyldt 13 år på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, af alle aktive A-
medlemmer (uanset alder). 
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§10. Garderne. 

Medlemmer af Danehofgarden kan ikke få udleveret uniform førend de er optaget i 
orkesteret, eller tamburkorpset, eller efter en prøvetid på 3 måneder og derefter have aflagt 
en tilfredsstillende prøve, både på musikalsk og eksercitsens område. Er disse betingelser 
opfyldt, og garderen har fået udleveret instrument og uniform, skal vedkommende forpligte 
sig til at møde op og deltage i hovedparten af gardens arrangementer. Udeblivelse kan finde 
sted, men kun med forudgående meddelelse herom og kun med absolut gyldig grund. 
(Medvirken i anden garde er ikke gyldig grund.) I modsat fald vil enten instrument eller uniform 
blive inddraget. Beslutningen tages endegyldigt af bestyrelsen, der i hver vurdering tager 
højde for den enkelte garders udvikling og øvrige deltagelse i Danehofgarden. 

 

Ønsker en garder at skifte instrument, skal dette drøftes på et instruktørmøde. 

”Udmeldelse af Danehofgarden kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel ved udgangen af 
en måned. 

Ny indmeldte gardere kan dog de første 3 måneder skriftligt melde sig ud med 1 måneds 
varsel, ved udgangen af måneden.” 
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”udmeldelse af Danehofgarden kan kun ske skriftligt, med 1 måneds varsel ved udgangen af 
en måned. 

 

 

§15. lovændringer. 



Lovændringer kan foretages ved almindeligt flertal på den ordinære eller ekstra ordinære 
generalforsamling, dog skal forslag herom tilstilles formanden skriftligt og senest 5 dage før 
afholdelse af generalforsamlingen 

 

 

Ændres til 

 

§15. lovændringer. 

Lovændringer kan foretages ved almindeligt flertal på den ordinære eller ekstra ordinære 
generalforsamling, dog skal forslag herom tilstilles formanden skriftligt og senest 5 dage før 
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Aktive A-medlemmer, der er fyldt 13 år på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, 
samt aktive C-medlemmer har stemmeret 

 

 


