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16. januar 2017 
 
 

Til Medlemsforeningerne i Landsgardeforeningen 
 
 
Vedr.:          Invitation til Landsgardeforeningens Repræsentantskabsmøde  
                   Lørdag den 11. marts 2017 i Svendborg. 
 
Ref.: I henhold til Landsgardeforeningens vedtægter § 5 stk. 1 til 5.  
 
Bilag: Tilmeldingsskema samt praktiske oplysninger. 
 
 
På Landsgardeforeningens vegne indkaldes hermed til Landsgardeforeningens årlige ordinære Repræsen-
tantskabsmøde i henhold til vedtægterne paragraf 5 - stk. 2.  
 
Dagsorden i følge vedtægternes paragraf 5 - stk. 3. Nærmere program med årsberetning, kontingent-
forslag, regnskaber og dagsorden i følge vedtægternes paragraf 5 - stk. 5 – udsendes til foreningerne 
senest 18. februar 2017. 
 
 

Sidste frist for tilmelding er den 07. februar 2017 
Når tilmeldingsfristen er en hel måned før, skyldtes dette betalingsfrister i forhold til 

Svendborg Danhostel, samt de forudgående praktiske foranstaltninger. 

 

På de efterfølgende sider kan du læse nærmere om program og detaljer samt link til 
tilmeldingsformularen. 

 
 

Materialer vil blive udsendt pr. mail, derfor er det vigtigt at deltagerne angiver tydelig e-mailadresse i 
deres tilmelding. 
 
 

På Landsgardeforeningens vegne 
 
 
 
 
 

CARSTEN PETERSEN 
landsformand/LGF 
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          16. januar 2017 

Repræsentantskabsmøde 2017 
Vi håber naturligvis, at I har mulighed for at deltage og gøre jeres indflydelse gældende. I forbindelse 
med Repræsentantskabsmødet uddeles ligeledes fortjenstmedaljer. 
 
Program lørdag 11. marts 2017 
Kl. 08.00 – 09.15  Ankomst, registrering og der serveres kaffe og et rundstykke. 
Kl. 09.30 – 12.00  Repræsentantskabsmøde 
Kl. 12.00 – 13.00  Frokost inklusiv én sodavand 
Kl. 13.00 – 15.15  Repræsentantskabsmøde fortsættes 
Kl. 15.15 – 15.30  Repræsentantskabsmøde afsluttes 
Kl. 15.30 – 16.00  Pause, kaffe/te og frugt. Overnattende gæster kan afhente nøgler til værelset. 
Kl. 16.00 – 17.00  Medaljeoverrækkelse af fortjenstmedaljer og jubilæumsoverraskelser. 

 

Praktiske oplysninger for LGF’s repræsentantskabsmøde 2017.  
 

Sted:  Svendborg Danhostel & Vandrerhjem, Vestergade 45, 5700 Svendborg 
 
Tidsplan: Ankomst til Vandrehjemmet lørdag, den 11. marts 2017 fra kl.: 08:00 – 09:15 
 Mødet starter kl. 09:30 i mødelokalerne på Vandrerhjemmet. 

Umiddelbart i forlængelse af Repræsentantskabsmødet overrækkes kl.: 16:00 under  
                   overværelse af Landsgardeforeningens protektor – Hans Excellence Ingolf, Greve af    
                   Rosenborg – dels Greve Ingolfs Fortjenstmedalje, samt Landsgardeforeningens  
 Fortjenstmedalje og andre jubilæumsoverraskelse.   
 
Repræsentantskabsmødet: 
LGF vil afholde udgift til forplejning for op til 2 personer.  
 
Forplejningen omfatter følgende: 
kl.: 08:00 – 09:15 Ankomst, morgenkaffe/the, rundstykke. 
Frokost inkl. sodavand og kaffe/the og frugt. 
 
Såfremt foreningen tilmelder sig med flere end føromtalte 2 personer, skal der afregne kr. 300,- pr. 
person. Beløbet på de 300,- kr. pr. person skal indbetales direkte til LGFs pengeinstitut, Sydbank på:  
Reg. nr.: 6820 kontonr.: 0001221865 – med angivelse af korpsets navn senest 07. februar 
2017.  
 
Rejserefusion: Der ydes IKKE rejserefusion. 
 
Sidste frist for tilmelding og deltagerbetaling er den 07. februar 2017. 
 

**************************** 
Aftens arrangement: 
Ønsker foreningen efter Repræsentantskabsmødet at blive på Svendborg Danhostels & Vandrerhjem, 
hvor der vil være fællesspisning lørdag aften, socialt samvær garderne imellem, samt overnatning, og 
først drage hjemover i løbet af søndag formiddag – ja så er der også mulighed for det. 
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Tilmelding til aftenens jubilæumsmiddag og eventuel overnatning på Vandrehjemmet for 
egen regning sker således:  

Lørdag aften den 11. marts kl.: 18:00 

På Vandrehjemmet serveres en 2 retters middagsbuffet og efterfølgende kaffe/te, kage og chokolade. 
Pris pr. person kr. 150,- eksklusive drikkevarer. 
 
Overnatning med sengelinned/håndklæde og morgenbuffet på Vandrerhjemmet – koster 
således: 
 
TYPE: ART: PRIS PR. PERSON 

A Pris pr. person i enkeltværelse, efter middagen til søndag 740,- kr. 

B Pris pr. person i dobbeltværelse, efter middagen til søndag 540,- kr. 

C Pris pr. person i 3-sengsværelse, efter middagen til søndag 460,- kr. 

D Pris pr. person i 4-sengsværelse, efter middagen til søndag 415,- kr. 

 
 
Overnatning på Danhostel, Svendborg Vandrehjem fra lørdag til søndag: 
Skal foreningen oplyse hvilken værelsestype, deltagernavne, hvem bor sammen med hvem. 
Reservation og betalingen for overnatning skal ske direkte til Danhostel, Svendborg Vandrehjem f 
foreningen selv senest 7. februar 2017.  
Danhostel, Svendborg Vandrehjems Bank info: Andelskassen, Reg. nr.: 5975 Konto: 4015168. 
Telefon: 6221 6699 E-mail: dk@danhostel-svendborg.dk  
 
  
Hvem kan deltage: Alle på vegne af medlemsforeninger kan deltage 
Hvad skal medbringes: Medbring elektronisk udsendt materialer. 
Hvad er koster det: Gratis deltagelse for op til to person (pr. forening). 
Øvrige personer betaler kr. 300,- 
Hvad er inkluderet: Morgenkaffe/the, rundstykke, frokost inkl. sodavand og kaffe/the og frugt 
Hvornår er sidste tilmeldingsfrist: Senest den 07. februar 2017.  
 
 
FÆLLES: 
Måtte foreningen efter den 7. februar 2017 blive færre deltagere end det antal foreningen tidligere har 
tilmeldt, altså udover de to, hvilket ligeledes også gør sig gældende i forhold til aftenens to retters 
middag, samt overnatningsmæssigt, så vil der ikke ske refusion til foreningen.  
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TILMELDING 
Til Landsgardeforeningen (LGF) - Sammenslutningen af Danske Bygarder. 
Repræsentantskabsmøde i Svendborg lørdag den 11. marts 2017. 
********************************************************************************** 
 
Foreningens navn:  _____________________________________________________________________ 

 
Undertegnede tilmelder følgende til repræsentantskabsmødet i Svendborg: 

 
NAVN:              E-MAIL (tydeligt):   
 
NAVN:              E-MAIL (tydeligt):   
 
Øvrige (der skal afregnes 300,- kr. pr. person) 
 
NAVN:              E-MAIL (tydeligt):   
 
NAVN:              E-MAIL (tydeligt):   

 
NAVN:              E-MAIL (tydeligt):   
 
NAVN:              E-MAIL (tydeligt):   
 
NAVN:              E-MAIL (tydeligt):   
 
NAVN:              E-MAIL (tydeligt):   

        
______________________ 
    Formand/leders navn 

 

Lørdag aften den 11. marts kl.: 18:00 

På Vandrehjemmet serveres en 2 retters middagsbuffet og efterfølgende kaffe/te, kage og chokolade. 
Pris pr. person kr. 150,- eksklusive drikkevarer. 
 

1) NAVN:     

2) NAVN:     

3) NAVN:     

4) NAVN:     

5) NAVN:     

6) NAVN:     

7) NAVN:     

8) NAVN:     

Tilmelding og betaling skal ske senest d. 07. februar 2017  
tilmeldingen sendes til: Info@gf.dk – betaling LGF pengeinstitut Sydbank. 
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