Vedtægter
§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er "Livgardens Musikkorps Venner". Foreningens hjemsted er København.
§ 2 Formål:
Foreningens formål er at virke for udbredelse og fremme af militær og harmoniorkester musik samt
kendskab til Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Dette fremmes blandt andet ved at medvirke til
at bevare og styrke musikkorpset samt udbredelse af korpsets musik.

Foreningen samarbejder med musikkorpset og dets musikere. Foreningen har tillige til formål at
skaffe medlemmerne gode tilbud om musikkorpsets virke.
§ 3 Medlemmer:
Som medlemmer optages alle som er indforstået med at støtte foreningens formål.
Ved første indmeldelse modtager medlemmet en gave. Indmeldelsesgebyret gælder ligeledes som
kontingent i det pågældende medlemsår, der ligesom regnskabsåret er fra 1. juni til 31. maj.
Medlemmer der indmeldes 3 måneder før medlems-/regnskabsårets udløb er fuldgyldig medlem i
det efterfølgende medlemsår .

Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig (evt. pr mail) henvendelse til foreningen inden juni
måned.
§ 4 Generalforsamling:
Medlemmerne indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel en gang årligt til ordinær
generalforsamling. General forsamlingen afholdes normalt i august. Generalforsamlingen er
foreningens højeste myndighed.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen leder
foreningen mellem generalforsamlingerne.

Generalforsamlingen vælger to suppleanter til bestyrelsen for et år ad gangen.
Generalforsamlingen vælger to revisorer samt en revisor suppleant for et år ad gangen.

På den ordinære generalforsamling afgiver bestyrelsen beretning, forelægger foreningens
regnskab til godkendelse og stiller forslag til kontingent og budget.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt og beslutninger kan
kun gennemføres ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af revisorer.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
§ 5 Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. I lige år er 3 medlemmer på valg, og i ulige
år er 4 medlemmer på valg.
Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer,
sekretær samt yderligere 3 faste medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 6 Kontingent:
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling jf. § 4.

§ 7 Tegning og hæftelse:
Foreningen tegnes af formanden og kassereren
Foreningen hæfter alene med foreningens formue.
§ 8 Ophør:
Beslutning om foreningens ophør kræver et flertal på mindst 2/3 af fremmødte på en ordinær
generalforsamling. Beslutningen er først gyldig når en efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling har bekræftet beslutningen med samme kvalificerede flertal.
Såfremt foreningen nedlægges, skal foreningens eventuelle formue, efter al gæld er betalt, tilfalde
Den Kongelige Livgardes Musikkorps' Koncertfond til anvendelse i overensstemmelse med
koncertfondens formål.

Vedtægterne ændret på den ordinære generalforsamling den 30. august 2012.

