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§ 2. Foreningens formål er:

LO V E
for
SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT
SOLDATERFORENING 4. REGIMENT
Antvorskov Kaserne,
Slagelse
§ 1. Foreningens navn og medlemmer

Fortsat at fremme kammeratskabet mellem alle, der har aftjent
værnepligt eller gjort tjeneste ved Sjællandske Livregiment, 4.
Regiment og samles i dets soldaterforening.
Stk. 2. Ved samarbejde med Gardehusarregimentet og Danske
Gardehusarforeninger at arrangere årlige jubilarstævner på
Antvorskov Kaserne.
Stk. 3. Foranstalte fællesarrangementer og samarbejde herom med soldaterog forsvarsforeninger, samt lokalt under ”Samvirke”.

Foreningens navn er
Sjællandske Livregiment Soldaterforening, 4. Regiment (SJLR S).

Stk. 4. Ved samarbejde med Gardehusarregimentet, Danske Garde-

Foreningen er en administrativ sammenlægning af Københavns-

husarforeninger og Sjællandske Livregiment Soldaterforening, 4.

afdelingen, stiftet 25. november 1917, Roskilde-afdelingen

Regiment at udgive bladet ”Gardehusaren” med orientering om

stiftet 9. april 1935, Slagelse-Vestsjælland-afdelingen, stiftet 21.

forsvarets virke, samt udbrede kendskabet til soldaterforenin-

april 1970, Odense-afdelingen, stiftet 8. november 1990 samt

gen og dens arrangementer.

NATO-afdelingen Antvorskov Kaserne, stiftet 21. februar 1997.
Stk. 5. Sjællandske Livregiment Soldaterforening, 4. Regiment reStk. 2. Foreningens hjemsted er: Sjællandske Livregiment, 4. Regiment,

præsenterer foreningen udadtil og overfor Gardehusarregi-

Peder Aalborgstuen, Antvorskov Kaserne, 4200 Slagelse.

mentet, som er en gren på vor stamtavle og dermed følger
Sjællandske Livregiments årsdato 17. november 1614.

Stk. 3. Som medlemmer optages enhver, der har aftjent værnepligt
eller gjort tjeneste ved Sjællandske Livregiment, 4. Regiment.

Stk. 6. Sjællandske Livregiment Soldaterforenings bestyrelse træffer
alle bindende og endelige afgørelser i alle sager, der enten er

Stk. 4. Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen.

nævnt i disse love eller måtte være af fælles interesse.

Stk. 7. Bestyrelsen afgør ved afstemning, om en sag måtte være af
fælles interesse. Ved stemmelighed er formandens stemme
retningsgivende.
§ 3. Kontingent og medlemskab
Medlemskontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen ud fra det aktuelle medlemstal og bestyrelsens budgetforslag.

Stk. 2. a. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med 14 dages varsel til
bestyrelsen og de valgte samt annonceres med dagsorden i det fælles
regiments- og soldaterforeningsblad ”Gardehusaren” og på foreningens
hjemmeside.
Stk. 2. b. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 del af foreningens medlemmer
skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønsker herom med en angivelse
af emne, som ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling
skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse, medmindre
ordinær generalforsamling skal finde sted indenfor 6 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3. Dagsorden indeholder følgende:

Stk. 2. Har et medlem tre måneder efter forfaldstid ikke betalt kontingent, påmindes medlemmet derom af kassereren. Udebliver
kontingentet yderligere to måneder, slettes medlemmet af

1.

Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.

2.

Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

3.

Kassereren aflægger det af revisorer og bestyrelsen godkendte regnskab til generalforsamlingens godkendelse

foreningen.

samt budget for det kommende regnskabsår med bestyrelsens forslag til generalforsamlingens fastsættelse af kontingent.

Stk. 3. Register med navn, fødselsdata, adresse, årgang og indmeldelsesdato føres af kassereren. Ændringer/rettelser og udmeldelse

4.

tilsendes kassereren skriftlig.
Stk. 4. Regnskabet, der følger kalenderåret, revideres af de valgte revisorer og afleveres til bestyrelsen inden den 15. februar.
§ 4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og
og den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af
marts måned i Peder Aalborgstuen, Antvorskov Kaserne.

Orientering om Peder Aalborgstuens virke og økonomi ved
bevillingshaveren.

5.

Indkomne forslag.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
a) Valg af formand.
b) Valg af kasserer.
c) Valg af 1. bestyrelsesmedlem.
Valg af 2. bestyrelsesmedlem.
Valg af 3. bestyrelsesmedlem.
Valg af 4. bestyrelsesmedlem.
d) Valg af 1. revisor.
Valg af 2. revisor.

e) Valg af bestyrelsessuppleant.
f) Valg af revisorsuppleant.
g) Valg af fanebærer.

Stk. 3. I samarbejde med Gardehusarregimentet og Danske Gardehusarforeninger udgives bladet ”Gardehusaren”.

h) Valg af 2 fanebærersuppleanter.

7.

Stk. 4. ”Gardehusaren” udsendes til regimentet og soldaterfor-

Eventuelt.

eningernes medlemmer. Produktion, porto mm. afregnes med
Stk. 4. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest syv dage

Gardehusarregimentet og Danske Gardehusarforeninger.

før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 5. Bestyrelsen træffer endelig afgørelse i alle bindende sager og
Stk. 5. Alle valg gælder for to år, dog således at der bliver en fordeling
mellem lige og ulige år.
Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved flertalsafstem-

sager af fælles interesse, som nævnt i disse love.
Jf. § 2. stk. 7.
Stk. 6. Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af formanden

ning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme

(evt. stedfortrædende formand og mødereferat skrives af

afgørende. Ethvert medlem, som har betalt sit kontingent, er stemme-

referent).

berettiget, også ved fuldmagt ved begrundet fravær.
Afstemning sker ved håndsoprækning, men ønsker mindst 1/3del skriftlig afstemning, skal dirigenten lade det foretage.

Stk. 7. Kassereren fører bogholderi over indtægter og udgifter, samt
medlemsregister med indmeldelsesdato, navn, adresse, fødselsdato og årgangstal. Kassereren modtager ændringer (adres-

Stk. 7. Referentens referat af generalforsamlingens forløb underskrives
af denne samt af dirigenten og foreningens formand.

§ 5. Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig vedrørende de fire bestyrelsesmedlemmers virke efter generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i alle forhold og
forvalter foreningens midler.

se, udmeldelse, til- eller afgang) og ajourfører foreningens medlemsregister og bladliste.
Stk. 8. Bestyrelsen vælger en redaktør som leverer stof/referater af
interesse samt ”Tillykke” (Runde dage) til ”Gardehusarens”
redaktion.
Stk. 9. Bestyrelsen fører tilsyn med driften af Peder Aalborgstuen.

§ 6. Foreningens økonomi

Stk. 3. Foreningens nettoformue skal i fald af nedlæggelse af foreningen, tildeles
Peder Aalborgstuen, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens

Det tilstræbes at foreningens økonomi hviler i sig selv.

formål.

Dette gælder også Peder Aalborgstuen.
Dette skal besluttes på den opløsende generalforsamling. Ved
Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret.

efterfølgende lukning af stuen, skal beholdningen fordeles i lighed
med midler og effekter nævnt i stk. 2.

Stk. 3. Ud fra et af bestyrelsen godkendt budget og det aktuelle
medlemstal fremlægger bestyrelsen forslag til årskontingent til

--oOo--

generalforsamlingens beslutning ifølge § 3. stk. 4.
Således vedtaget af den stiftende generalforsamling 26. februar
Stk. 4. Det af revisorerne godkendte årsregnskab skal være forelagt

2004 og senest ændret 30. marts 2017.

bestyrelsen senest den 15. februar, jf. § 3. stk. 4.
Stk. 5. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til en hver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller
bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 7. Opløsning og ændring af foreningens love

Mogens Pagh

Helmer Christensen

Dirigent

Formand
Tommy Rasmussen
Referent

Til foreningens opløsning eller ændring af nærværende love
kræves, at ¾ af de forsamlede medlemmer stemmer herfor.
Stk. 2. Foreningens midler og effekter skal ved opløsning overgå til
Kammeratstøtteordning eller til støtte for veteranarbejdet i andet
regi, for tidligere danske soldater udsendt af den danske regering.
Beslutningen træffes af den til en hver tid siddende bestyrelse.
Dette under forudsætning af, at Peder Aalborgstuen ikke videreføres.
I så fald følges stk. 3.

