
Skive Gardens Vedtægter. 

Sidst ændret på generalforsamlingen 2022. 
 

§1 Navn og hjemsted: 

Foreningens navn er Skive Garden. 

Skive Gardens hjemsted er Skive. 

Skive Gardens motto er:  ”En god propaganda for Skive” 

 

§2 Formål: 

Skive Gardens formål er, at samle alle interesserede piger og drenge, der med gardens underholdning, såvel 
i ind- som udland, skal medvirke til, at så mange som muligt får kendskab til Skive. 

§3 Medlemmer: 

Stk. 1: Som medlem af Skive Garden kan optages piger og drenge som er intereseret i at spille musik.  Samt 
personer/firmaer der aktivt vil deltage i Skive Gardens virke, ledelse eller som støttemedlemmer. 

Stk. 2: Slettet 

Stk. 3: Ved optagelse af nye medlemmer udfyldes indmeldelsesblanket, som underskrives af medlemmet, 
eller, såfremt medlemmet ikke er fyldt 18 år, medlemmets forældre eller værge. 

Stk. 4 Slettet 

Stk. 5: Udmeldelse af Skive Garden kan ske pr. 1. september. Udmeldelse skal ske, ved skriftlig meddelelse 
til bestyrelsen herom, med mindst 1 måneds varsel. 

Stk. 6: Medlemmer kan ekskluderes af Skive Garden, når bestyrelsen har konstateret at: Der på trods af 
rykkerskrivelser ikke er betalt kontingent. Der er sket grove eller gentagende overtrædelser af Skive 
Gardens reglement eller bestyrelsens anvisninger gentagende gange ikke er fulgt. Der er forhold omkring et 
medlem som er Skive Garden uvedkommende, men som kan belaste gardens omdømme og anseelse. 

Stk. 7: Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelse om eksklusion af medlemmer. Sagen kan såfremt 
den ekskluderede ønsker det, fremlægges for generalforsamlingen til endelig afgørelse. 

Stk. 8: Er flyttet til § 6 stk 4. 

§4 Økonomi: 

Stk. 1: Skive Gardens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 2: Den årlige ordinære generalforsamling fastsætter kontingent, opkrævningsformen samt størrelsen 
for gebyr for udlevering af uniform for det kommende år. 

Stk. 3: Kassereren er ansvarlig for Skive Gardens kassebeholdning og afholder Skive Gardens udgifter efter 
bestyrelsens anvisning. Ved evt. kassererskifte i løbet af regnskabsåret, revideres Skive Gardens regnskab, 
inden den nye kasserer tiltræder. 

Stk. 4: Såfremt Skive Garden opløses jf. §7 træffer den herom besluttede generalforsamling ved simpel 
stemmeflerhed bestemmelse om afvikling af Skive Gardens passiver. Såfremt Skive Garden herefter er i 



besiddelse af formue træffes bestemmelse om dennes og øvrige ejendeles, anvendelse af Skive Kommunes 
udvalg for kulturelle anliggender. 

Stk. 5: Tegningsregler. Tegningsberettiget er formand og næstformand 

§ 5 Bestyrelsen:

Stk. 1: Skive Gardens bestyrelse består som minimum af 5 og maksimum 9.

Stk. 2: Bestyrelses medlemmer skal være fyldt 18 år.

Stk. 3: Udøvende medlemmer af Skive Garden, kan på lige fod med resten af bestyrelsen blive 
menige medlemmer eller besidde en post. 
Udøvende medlemmer kan dog kun besidde poster som næstformand eller sekretær. 

Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 1 uge efter generalforsamlingen, ved at vælge formand, 
næstformand, kasserer og sektretær. 

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden og mindst 3 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer er 
til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 6: Der tages referat af alle bestyrelsesmøder. Referater af bestyrelsesmøder godkendes af bestyrelsen. 

Stk. 7: Bestyrelsen ansætter og afskediger Skive Gardens instruktører, lærer og evt. daglige leder. 

Stk. 8: Bestyrelsen leder Skive Gardens arrangementer. 

Stk. 9: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg som forestår løsning af forskellige opgaver. 

Stk. 10: Bestyrelsen kan inddrage garder-talsmændene i dele af bestyrelsesarbejdet.  

§ 6 Generalforsamling:

Stk. 1: Skive Gardens højeste myndighed er generalforsamlingen, som er beslutningsdygtig ved rettidig 

varsling og afholdelse jf. stk. 2 og 3. 

Stk. 2: Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts måned. Generalforsamling og ekstraordinær 
generalforsamling kan afholdes virtuelt, såfremt det af bestyrelsen vurderes at være det mest 
hensigtsmæssige 

Stk. 3: Indkaldelse til generalforsamlingen bekendtgøres via sociale medier og/eller i lokal avis senest 14 
dage før afholdelse. 

Stk. 4: Skive Gardens aktive medlemmer kan på generalforsamlingen vælge 2 talsmænd og 2 suppleanter 
for disse, som alle skal være fyldt 15 år.  

Stk. 5: Medlemmer og støttemedlemmer der er fyldt 15 år har stemmeret, hvis de er til stede ved 
generalforsamlingen. For medlemmer der ikke er fyldt 15 år, kan disses forældre eller værge afgive 
1 stemme pr. medlem, hvis de er til stede ved generalforsamlingen. Herudover har siddende 
bestyrelsesmedlemmer stemmeret.  

Stk. 6: Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflerhed, bortset fra opløsning jf. § 7 stk. 2. 

Stk. 7: Valg til bestyrelsesposter er for 2 år. Valg af gardertalsmænd, bestyrelsessuppleanter, revisorer og 
revisorsuppleanter er for 1 år. 

Stk. 8: Dagsorden skal indeholde følgende: 



Valg af dirigent 

Formandens beretning 

Regnskab 

Indkomne forslag 

Valg til bestyrelsen 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

Valg af 2 revisorer 

Valg af 2 revisorersuppleanter 

Valg af 2 garder-talsmænd(vælges blandt og af fremmødte gardere) 

Valg af 2 garder-talsmændssuppleanter(vælges blandt og af fremmødte gardere) 

Fastsættelse af kontingent og instrumentleje, opkrævningsform samt uniformsgebyr 

Eventuelt 

 

Stk. 9: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage 
inden generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 10: Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller mere ende 1/5 af medlemmerne 
skønner dette nødvendigt. 

§ 7 Foreningens opløsning 

Stk. 1: Skive Gardens opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen, når der er indsendt rettidig 
forslag til Generalforsamlingen derom. 

Stk. 2: Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om Skive Garden opløsning, når mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.  

Stk. 3: Ændring af § 4 Stk. 4 og § 7 kan kun foretages med samtykke fra Skive Kommunes udvalg for 
kuturelle anliggender. 

Stk. 4: Ikke forbrugte udloddede midler fra ELITE GAMING a/s returneres til spillestedets kommunale fritids- 
og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.  

 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 


