Dragonforeningen for
Holstebro og Omegn
26. januar 2016
LOVE
FOR
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§ 1.
Foreningens navn er “Dragonforeningen for Holstebro og Omegn”.
Foreningen er stiftet den 13. juni 1953.
Foreningens formål:
a. At medvirke til at skabe og bevare en nær forbindelse og samhørighed mellem Jydske
Dragonregiment og det personel, der forretter/har forrettet tjeneste ved et rytter- eller
panserregiment.
b. At styrke det gode kammeratlige forhold, vedligeholde interessen for
regimentet, og opfriske minderne fra tjenestetiden ved møder og sammenkomster.
c. At repræsentere foreningen ved mindehøjtideligheder, jubilar- og soldaterstævner ved
regimentet.
d. At foreningen er upolitisk og beholder hjemsted i Holstebro.

§ 2.
1. Som medlemmer kan optages mænd og kvinder, der har eller har haft tilknytning til regimentet.
2. Ind- og udmeldelse kan ske til enhver tid ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.
3. Medlemmer, der ved deres opførsel skader foreningen, kan af bestyrelsen indstilles til eksklusion
på førstkommende generalforsamling.
4. Udmeldte, slettede eller ekskluderede medlemmer har intet som helst krav på foreningen.

§ 3.
1. Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen for det efterfølgende år. I kontingentet
er inkluderet abonnement på ”DRAGONEN”. Kontingentet indbetales en gang årligt til
kassereren.
§ 4.
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvis valgperiode er 2 år. Der afgår skiftevis
3 og 2 hvert år. Genvalg kan finde sted.
2. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, og vælger formanden samt 4 bestyrelsesmedlemmer,
der alle er ulønnede. Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand, kasserer og sekretær. Hvis
det forlanges, foregår disse valg skriftlig.
3. Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, så ofte han eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det
nødvendigt.
4. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udad som indadtil.
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5. Bestyrelsesmøder ledes af formanden, i hans fravær af næstformanden.
6. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

§ 5.
1. Kassereren fører regnskab, kvitterer for indtægterne og administrerer alle udbetalinger.
2. Kassereren opkræver kontingentet, fører og afslutter regnskabet og afgiver det rettidigt til
revision.
3. Foreningens regnskab revideres af en revisor, som vælges hvert år på generalforsamlingen.
4. Formanden er foreningens førsterepræsentant til DDS repræsentantskabsmøder, og bestyrelsen
udpeger andenrepræsentanten.

§ 6.
1. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i foreningens anliggende, og kun den kan
ændre og ophæve love, ligesom den også afgør alle meningsforskelle og tvivlsspørgsmål inden
for foreningens område.
2. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i januar kvartal med følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent.
2 Formandens beretning.
3 Regnskab.
4 Indkomne forslag.
5 Fastsættelse af kontingent.
6 Valg af formand (på ulige år).
7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
8 Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år.
9 a. Valg af revisor for 2 år (på lige år).
b. Valg af revisor for 2 år (på ulige år).
10 Valg af revisorsuppleant.
11 Eventuelt.
Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling tilstilles bestyrelsen 14 dage forinden
dennes afholdelse. Forslag til lovændringer behandles på den ordinære generalforsamling, og til
vedtagelse kræves 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
3. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når 3 bestyrelsesmedlemmer finder det
nødvendigt, og skal afholdes når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftligt krav derom, med
angivelse af dagsorden og ordstyrer.
4. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen foretages normalt ved
tilsendelse af dagsorden via mail. Medlemmer uden mail-adresse tilsendes dagsorden via brev.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal.

§ 7.
1. Foreningen kan kun opløses på en i dette øjemed særlig indvarslet generalforsamling når mindst
2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.
2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler Danske Dragonforeningers Sammenslutning
(DDS).

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Holstebro den 13. juni 1953, med
generalforsamlingens beslutning om enkelte rettelser den 25. marts 1975, den 13. februar 1990,
den 23. januar 2007, den 28. januar 2009, den 20. januar 2015 og den 26. januar 2016.

K.C. Olsen
formand

H.E. Juulsen
dirigent
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