Information fra Tambourforeningen
Indkaldelse til
ekstraordinær
generalforsamling
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Tambourforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling
på Livgardens Kaserne, Gothersgade 100, København K.

Fre d a g d e n 1 9 . 0 8 . 2 0 1 6 k l. 1 7 . 00
Adgang til Livgardens Kaserne fra kl. 16.45
Generalforsamlingen afholdes i ?
Bliver du forhindret eller er for sent på den - så ring 6022 9300

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velkomst og indledning
Valg af dirigent
Valg af referent
Fremlæggelse af ændringsforslag til nuværende vedtægter
( v. Thomas Bugge OKT 77 ) - se side 2 og 3 i dette tillæg.
Afstemning
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Eventuelt
Afslutning og afrunding.
Med venlig hilsen pbv.
Mikkel Kejser
formand
København, juli 2016

TILMELDING:

Til generalforsamling på tbf.formand@gmail.com

Tilmeldingsfrist:

Fredag d. 12. august 2016

Adgangs kontrol:

Ved tilmelding skal oplyses:
Navn, *medlemsnr. og fødselsdato

Ønskes parkering:

Oplys:. bil-reg-nr., bilnavn og bilfarve • Ingen adgang uden •

Bemærk: Grundet de meget strenge adgangskrav er det vigtigt
at deltagere møder op ved porten præcis kl. 16:45

* Medlemsnummer står på bagsiden af dit Tambourblad samt på dit kontingentindbetalingskort
som er fremsendt fra Nets først på året.

Kære Seniortambourer
For at tilpasse Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde til den nye
status som ”venneforening” for Livgardens Tambourkorps inakaldes der
til ekstraordinær generalforsamling, promært med det formål at tilpasse
foreningens vedtægter.
Forslaget til ændringer kan ses herunder, samt på foreningens hjemmeside:
www.tambourforeningen.dk, hvor også de vedtægter kan ses.
Med Tambour hilsen
Mikkel Kejser
Formand

Forslag til ændring af foreningens vedtægter :
Udfærdiget af det på den ordinære generalforsamling 2016 nedsatte udvalg:
Thomas Bugge, Flemming Sørensen, Claus Harkjær, Mikkel Ingleby, Alex Bylander og Mikkel Kejser

Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde
§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er “Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde”. Foreningens hjemsted er København.

§2 Formål
Foreningens formål er at virke for udbredelse og fremme af militær- og tambourmusik samt kendskab til Den Kongelige
Livgardes Tambourkorps. Dette fremmes blandt andet ved at medvirke til at bevare og styrke Tambourkorpset samt
udbredelse af korpsets musik.
Foreningen samarbejde med Den Kongelige Livgardes Tambourkorps og dets tambourer.
Foreningen har tillige til formål at formidle viden om Tambourkorpsets virke og skaffe medlemmerne rabat på billetter til
Tambourkorpsets koncerter.

§3 Medlemmer
Som medlemmer optages alle som er indforstået med at støtte foreningens formål.
Indmeldelse
sker ved henvendelse til bestyrelsen på mail tbf.formand@gmail.com
Medlemmer der indmeldes 3 måneder før regnskabsårets afslutning er fuldgyldige medlemmer i det efterfølgende år.
Udmeldelse
af foreningen kan ske ved skriftligt henvendelse, evt. pr. mail, til bestyrelsen inden udgangen af december måned.
En person, der ikke har fornyet sit medlemskab senest en måned efter påmindelse, udmeldes af foreningen.
Som æresmedlemmer kan udnævnes personer, der på særlig måde har gjort sig fortjent til det.
Bestyrelsen kan på en ordinær generalforsamling stille forslag om, at en person udnævnes til æresmedlem.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§4 Generalforsamling
Foreningens medlemmer indkaldes med mindst 14 dages varsel til en ordinær generalforsamling.
Indkaldelsen sker pr. e-mail samt ved opslag på foreningens hjemmeside.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt, og beslutninger gennemføres ved simpelt
flertal.
Hvert medlem har én stemme.
Et medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme på sine vegne.

a) Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af april måned.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen. Forslag modtages på mail.
Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen,
Opstillende kandidater til bestyrelsen offentliggøres ligeledes ved navn på foreningens hjemmeside senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger en suppleant til bestyrelsen for et år ad gangen.
Generalforsamlingen vælger en revisor samt en revisorsuppleant for et år ad gangen.
På den ordinære generalforsamling afgiver bestyrelsen beretning, forelægger foreningens regnskab til godkendelse og
stiller forslag til kontingent og budget.
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent.
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisorer
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

b) Ekstraordinær generalforsamling
Der kan indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvis en generalforsamling ønsker det, hvis et flertal af
bestyrelsens medlemmer finder det påkrævet, eller hvis 25 medlemmer indsender skriftlig anmodning herom samt en
begrundet dagsorden til formanden på mail tbf.formand@gmail.com
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§5 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. I lige år er 2 medlemmer på valg, og i ulige år er 3 medlemmer på valg.
Suppleanten vælges for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted
Bestyrelsen konstituerer sig selv lige efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer samt yderligere 2
faste medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§6 Kontingent
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige ordinære generalforsamling jvf. § 4.

§7 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
Kassereren kan tildeles fuldmagt.
Foreningen hæfter alene med foreningens formue.

§8 Økonomi, regnskab og revision
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§9 Gaver
Hvis foreningens økonomi tillader det, skal der hvert år gives en gave til en tjenstgørende ved Den Kongelige Livgardes
Tambourkorps. Gaven skal uddeles i forbindelse med festligholdelsen af Den Kongelige Livgardes årsdag, og den gives som
en anerkendelse af godt kammeratskab samt ekstraordinært tilfredsstillende forhold i tjenesten.
Hvis en person har ydet en særlig indsats til gavn for foreningen, kan det påskønnes med en gave.

§10 Opløsning
Så længe, der er mindst 25 medlemmer af foreningen, kan den ikke opløses. Falder medlemstallet til under 25, kan bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling stille forslag om foreningens opløsning.
Hvis den ekstraordinære generalforsamling beslutter at opløse foreningen, skal foreningens eventuelle midler doneres til
formål med relation direkte til Den Kongelige Livgardes Tambourkorps.

FULDMAGT TIL STEMMERET
Undertegnede:
Medlemsnummer (

* ser nederst på siden ) : _____________________________________________

Navn : __________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Postnummer og by : _____________________________________________________________
E-mail : _________________________________________________________________________
Telefon : ________________________________________________________________________
bemyndiger hermed :


F Tambourforeningens bestyrelse

eller


F Navn : __________________________________________________________

til at råde over stemmeretten på mine vegne ved afholdelsen af Tambourforeningen
Den Kongelige Livgarde’s generalforsamling fredag den 19. august 2016.
Fuldmagt kan, jvf. vedtægterne, også sendes eller aﬂeveres til et hvilket som helst andet
medlem af foreningen, der deltager på generalforsamlingen.
Dato: ____________________
_______________________________________________
Underskrift

Den udfyldte fuldmagt mailes til :
tbf.formand@gmail.com
eller sendes til :
Tambourforeningen v/ formand Mikkel Kejser, Bremensgade 60, 1.th., 2300 København S

KONTINGENT 2016
For at kunne stemme skal du have betalt kontingent for 2016.
Er du tilmeldt BetalingsService, så er dette sket helt af sig selv og TAK for at du er tilmeldt PBS.
- Er du ikke, så tilmeld dig i din bank.
Hvis du betaler manuelt så benyt indbetalingskortet som var vedlagt opkrævningen, som du har
modtaget først på året.
Husk at opgive dit medlemsnummer ved indbetalingen

*

Medlemsnummer står på bagsiden af dit Tambourblad samt på kontingentindbetalingskortet som blev fremsendt fra Nets.

ER DU IKKE MEDLEM - Så kan du blive det ved at indmelde dig via tbf.formand@gmail.com og samtidig indbetale kr. 125,på foreningens konto: 2520 - 0392 112 103 - HUSK at angive: navn / adresse / årg. / instrument / E-mail-adresse.

