VEDTÆGTER
LANDSGARDEFORENINGEN (LGF)
Sammenslutningen af Danske Bygarder
Protektor: Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg
§ 1
NAVN:
1. Organisationens navn er: LANDSGARDEFORENINGEN (LGF) - Sammenslutningen af Danske
Bygarder.
2. Organisationen kan også repræsenteres ved internationalt navn: Association of Danish
Marching Showbands.
3. Landsgardeforeningens hjemsted er, det til enhver tid værende, Landskontors adresse.

§ 2
FORMÅL:
Landsgardeforeningen er en samfundsansvarlig børne- og ungdomsorganisation, hvis formål er at
udvikle børn og unge til at være demokratiske, ansvarlige og selvstændige mennesker, der er villige
til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund.
Landsgardeforeningen bygger på en idé om, at musikalitet og bevægelse styrker børn og unges
intellektuelle og sociale udvikling, dette igennem øgede livsfærdigheder og kompetencer.
Gennem deltagelse i Landsgardeforeningens aktiviteter mødes børn og unge i et forpligtende
fællesskab på tværs af alder, køn, sprog, etnisk baggrund, religion og nationalitet, hvilket styrker
samhørigheden og integrationen i samfundet.
Til enhver tid vil organisationen rådgive, udvikle og vejlede de tilsluttede foreninger, samt at skabe
udveksling og kontakter internationalt.
§ 3.
MEDLEMMER:
1. Uniformerede musiske foreninger i Danmark, som kan tilslutte sig Landsgardeforeningens
formålsparagraf, hvor børn og unge gennem et medlemskab er sikret medindflydelse, kan
søge optagelse som medlemskab af Landsgardeforeningen.
2. Andre personer eller organisationer med interesse for Landsgardeforeningens virke og som
kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf, kan søge optagelse som passive medlemmer.

Passive medlemmer har ikke stemmeret i Landsgardeforeningen, men kan få del i aktiviteter
og tilbud på særlige vilkår, som fastsættes af Landsgardeforeningens bestyrelse.
3. Medlemmerne betaler et af repræsentantskabet fastsat kontingent, som opkræves en gang
årligt i april. Medlemskabet er først gyldigt når kontingent er betalt.
4. Udmeldelse af Landsgardeforeningen skal ske skriftligt til landskontoret med mindst 3 mdrs.
varsel til den 31. december. Ved udmeldelse kan der ikke gøres krav på
Landsgardeforeningens midler.
5. Medlemskab af Landsgardeforeningen forudsætter:
a. At foreningen ikke er medlem af en anden tilskudsberettiget landsorganisation under
Dansk Ungdoms Fællesråd, dog kan Landsgardeforeningens bestyrelse dispensere, hvis
der er øvrige forhold, der taler for dette.
b. At de af bestyrelsen stillede krav om indberetning af oplysninger, som er nødvendige for
Landsgardeforeningens formål og krav følges.
§ 4
REGNSKAB:
1. Landsgardeforeningens regnskabsår følger kalenderåret.
2. Landsgardeforeningens regnskab revideres af en statsautoriseret / registreret revisor, samt to
på repræsentantskabsmødet valgte interne revisorer. Jf. § 5, stk. 14.
3. Regnskabet skal føres efter Årsregnskabslovens principper.
§ 5
REPRÆSENTANTSKAB:
1. Repræsentantskabet er Landsgardeforeningens højeste myndighed.
2. Repræsentantskabsmødet afholdes i marts måned ved meddelelse til foreningerne senest 1.
december før mødet.
3. Repræsentantskabsmødet har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Konstatering af foreningernes talmæssige repræsentation
4. Bestyrelsens beretning fremlægges og stilles til debat
5. Godkendelse af bestyrelsens beretning
6. Fremlæggelse, debat og godkendelse af de reviderede regnskab
7. Indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent
9. Fremlæggelse, debat og godkendelse af strategiske mål
10. Fremlæggelse, debat og godkendelse af budget
11. Valg af bestyrelse, udvalg og interne revisorer
12. Eventuelt.
4. Ethvert medlem kan stille forslag til behandling på repræsentantskabsmødet. Forslag skal
være indsendt skriftligt til Landsgardeforeningen senest den 15. januar.
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5. Årsberetning, kontingentforslag, strategiske mål, indkomne forslag, regnskab, budget og
dagsorden udsendes til foreningerne senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.
6. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt,
eller mindst ¼ af de tilsluttede foreninger stiller skriftligt begæring herom. Indvarsling sker
skriftligt med 3 ugers varsel. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 4
uger efter kravet herom er modtaget. Repræsentation i øvrigt jævnfør § 5, stk. 9.
7. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset fremmøde. Kun fremmødte
medlemmer har stemmeret.
8. Repræsentantskabet træffer sine beslutninger med simpelt flertal (1 over halvdelen af de
gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det
begæres af blot en forening (2 stemmer). Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det
antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes
reglen om simpelt flertal.
9. På repræsentantskabsmødet har hver forening 2 stemmer. Landsgardeforeningens
bestyrelsesmedlemmer har en stemme hver.
10. Kriterier for valgbarhed til Landgardeforeningens bestyrelse og interne revisorer:
1. Landsgardeforeningens medlemsforeninger, kategoriseret jf. § 3, stk.1., kan indstille
personer til bestyrelse og interne revisorer.
2. Herudover kan repræsentantskabet dispensere.
11. Valg af bestyrelse:
 Landsformand
 Landskasserer, samt
 3 bestyrelsesmedlemmer
Landsformanden vælges direkte af repræsentantskabet på lige år.
Landskassereren vælges direkte af repræsentantskabet 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 1 suppleant til bestyrelsen på følgende måde:
 1 suppleant vælges hvert år.
12. Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år, dog undtaget bestyrelsessuppleanten, hvis
valgperiode er 1 år.
Alle valg har virkning fra repræsentantskabsmødets afslutning.
13. Valg af udvalgsmedlemmer:
 Udvalgsmedlemmer vælges for 1 år hvert år.
 Bestyrelsen nedsætter udvalg i henhold til § 6, stk. 3.
14. Valg af interne revisorer:
 1 intern revisor vælges på lige år
 1 intern revisor vælges på ulige år.
 1 revisorsuppleant vælges hvert år
15. Interne revisorers valgperiode er 2 år, dog undtaget revisorsuppleanten, hvis valgperiode er 1
år. Alle valg har virkning fra repræsentantskabsmødets afslutning.
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§6
BESTYRELSEN:
1. Landsgardeforeningen tegnes af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom
samt optagelse af lån, af repræsentantskabet. I forbindelse med optagelse af lån er
betalingsbetingelser og kreditkort undtaget dette.
2. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand.
3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, ligesom der føres beslutningsprotokol.
Bestyrelsen kan nedsætte/udpege stabe, ad hoc udvalg, samt arbejds- og projektgrupper.
4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Beslutninger
træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
5. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
6. Landsgardeforeningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af Landsgardeforeningen til
enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke medlemsforeningernes medlemmer eller
bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§7
LANDSKONTORET:
1. Bestyrelsen ansætter og afskediger Landsgardeforeningens lønnede personale.
§ 8
OPLØSNING:
1. Bestemmelse om Landsgardeforeningens opløsning kan kun træffes på et, i dette øjemed,
særligt indkaldt repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede
medlemsforeninger er repræsenteret. Der kræves 2/3 majoritet for opløsning. Indvarsling i
lighed med indkaldelse til repræsentantskabsmøder.
2. Såfremt repræsentantskabsmødet ikke er beslutningsdygtigt indkaldes til et møde med 30
dages varsel, og dette møde er beslutningsdygtigt ved simpelt flertal.
3. Ovenstående gælder tillige ved eventuel sammenlægning med anden enhed.
4. Eventuel formue skal – ved Landsgardeforeningens opløsning – tilgå tilsluttede
medlemsforeninger (kategoriseret jf. § 3, stk. 1) og deles ligeligt.
§ 9
VEDTÆGTER
Nærværende vedtægter, der erstatter vedtægter af 18. januar 1992 med senere ændringer, er
vedtaget på Landsgardeforeningens repræsentantskabsmøde i Fredericia, den 5. marts 2016.
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