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Gardehusarregimentets Ritmesterforening 
 

LOVE 
FOR 

GARDEHUSARREGIMENTETS RITMESTERFORENING 
REVIDERET MAJ 2008. 

 
§ 1. 

Foreningens navn er Gardehusarregimentets Ritmesterforening. Foreningen består af en 
fornøjelseskasse og en repræsentationskasse, der er økonomisk uafhængig af hinanden. 
 

§ 2. 
Fornøjelseskassens formål er én gang om året at samle sine medlemmer, som det var 
skik i Løjtnantsforeningen, samt i øvrigt efter bestyrelsens skøn evt. at arrangere andre 
sammenkomster. 
 

§ 3. 
Repræsentationskassen overfører årligt ved regnskabsårets afslutning et bidrag til 
Casinofonden. Størrelsen af bidraget pr. medlem fastsættes på den årlige ordinære 
generalforsamling efter indstilling fra Casinofondens bestyrelse. 
 

§ 4. 
Kontingentet til såvel fornøjelseskassen som repræsentationskassen fastsættes på den 
ordinære generalforsamling. Samtidig indhenter bestyrelsen generalforsamlingens evt. 
direktiver for fondsmidlernes anvendelse. 
Kontingentet til begge kasser opkræves årligt. 
Medlemmer, der tjenstligt opholder sig i udlandet i ét år eller derover, er kontingentfri til 
fornøjelseskassen i et tilsvarende antal år. Såfremt medlemmer der opholder sig i udlandet 
deltager i den årlige generalforsamling betales ordinært kontingent. 
 

§ 5. 
Som medlemmer kan optages: 
  ¤  Majorer og officerer af højere grad, der har været eller er ansat ved 
      Gardehusarregimentet  
  ¤  Premierløjtnanter, der har været eller er ansat ved Gardehusarregimentet og som på 

grund af alder ikke kan være medlem af Løjtnantsforeningen. 
  ¤  Feltpræster samt officer af Forsvarets Centrale Tjenester, der er tilknyttet  
      Gardehusarregimentet eller dets enheder og som har grad svarende til major eller 
      højere eller premierløjtnant over 40 år, efter bestyrelsens bestemmelse. 
  Bestyrelsen er bemyndiget til at optage nye medlemmer, ligesom bestyrelsen under 
   Særlige forhold (restancer, strafbare forhold m.m.) kan udelukke et medlem. 
 

§ 6. 
I forbindelse med en årlig sammenkomst og før denne afholdes en generalforsamling. 
Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. 
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§ 7 

En generalforsamlings beslutning er gyldig, når stemmeflertal opnås (se dog § 12). I 
Tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 
 

§ 8. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 

1. : Valg af dirigent. 
2. : Formanden aflægger beretning om det forløbne år. 
3. : Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. : Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter. 
5. : Behandling af fremsatte forslag m.m. Forslag, der ønskes behandlet, skal være    

  Bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
6. : Eventuelt. 

 
§ 9. 

Bestyrelsen består af tre medlemmer, der vælges for en 3-årig periode. På skift afgår 
ordentligvis et bestyrelsesmedlem pr. år. Genvalg kan finde sted. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
Blandt medlemmerne vælges 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant for ét år 
ad gangen. 
 

§ 10 
Bestyrelsen har ansvaret for regnskabets føring samt for føring af en 
forhandlingsprotokol. 
 

§ 11 
Regnskabet falder sammen med kalenderåret. 
 

§ 12 
Foreningen kan kun ophæves efter en generalforsamlings afgørelse. Ophævelsen 
kræver at mindst ¾ af de repræsenterede medlemmer går ind herfor. 
Generalforsamlingen er i spørgsmål om ophævelse af foreningen kun 
beslutningsdygtig, når mindst ¾ af foreningens medlemmer er repræsenterede. Der 
kan stemmes med fuldmagt. Generalforsamlingen træffer beslutning om 
kassebeholdningernes anvendelse i tilfælde af foreningens ophævelse. 
  

 
 
  


