
Vedtægter for 

Peder Most Garden 
 

 

§ 1. Navn og hjemsted 
 

Foreningens navn er Peder Most Garden, og den har hjemsted i Svendborg Kommune. 

 

 

§ 2. Foreningens formål 
 

Formålet med Peder Most Garden er: 

 at drive en uniformeret ungdomsgarde. 

 at give aktive medlemmer, gennem undervisning i såvel musik som eksercits, kundskaber 

som muliggør en god offentlig fremtræden. 

 at fremme kammeratskabet blandt aktive medlemmer. 

 

 

 

§ 3. Medlemmer 
 

Som aktive medlemmer kan optages unge, der er egnede til formålet, jævnfør § 2. 

Som andre medlemmer kan optages personer og firmaer, der er interesseret i foreningens formål, og 

som vil arbejde aktivt for dens virke. 

Der kan kun opnås 1 medlemskab. 

Kontingent skal være betalt, for at medlemsskabet er gyldigt. 

Alle medlemmer kan udelukkes af foreningen ved gentagne forsømmelser eller upassende opførsel. 

Beslutningen træffes af bestyrelsen. 

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til en betalingsperiodes udløb. 

Ind- og udmeldelser skal ske gennem bestyrelsen. 

 

 

§ 4. Kontingent 
 

Aktive medlemmer betaler et af bestyrelsen fastsat kvartalsvis kontingent. 

Andre medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt minimumskontingent. 

Æresmedlemmer er kontingentfrie. 

 

 

§ 5. Generalforsamling 
 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang årligt, inden udgangen af april måned, og indkaldes 

ved enten annoncering i et lokalt blad, eller ved brev direkte til det enkelte medlem, senest 6 uger 

før afholdelse. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 

4 uger før afholdelse. Forslag til vedtægtsændring skal udsendes til medlemmerne senest 2 uger før 

generalforsamlingens afholdelse. 

 



Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere. 

3. Formandens beretning. 

4. Beretning om Gardens aktiviteter. 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

8. Valg af revisor og suppleanter. 

9. Fastsættelse af kontingent for andre medlemmer. 

10. Eventuelt. 

 

Af indkaldelsen til generalforsamlingen fremgår det, hvor og hvornår regnskab kan udleveres før 

generalforsamlingen. 

For at opnå stemmeret på generalforsamlingen skal man være gyldigt medlem og være fyldt 16 år. 

For medlemmer under 16 år kan en forældre/værge afgive stemme, udover egen medlemsstemme. 

Der kan ikke stemmes med fuldmagt. 

Skriftlig afstemning skal ske, hvis et medlem af de fremmødte forlanger det. 

Dirigenten afgør, hvilken procedure der skal anvendes og kan ændre i behandlingsrækkefølgen, hvis 

det ønskes. 

Valgbarhed kan kun opnås, hvis man er fyldt 18 år. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og på samme måde som for ordinær 

generalforsamling, når bestyrelsen eller mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer begærer dette, 

med angivelse af dagsorden. 

For vedtagelse af vedtægtsændringer kræves at 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer 

stemmer for. 

 

 

§ 6. Bestyrelsen 
 

Bestyrelsen består af 6 medlemmer. 

Bestyrelsen kan udpege en korps-/daglig leder af garden. 

Denne skal indkaldes til, og har taleret på bestyrelsesmøderne. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen 

vælges for 2 år ad gangen, således at tre medlemmer vælges i lige år og tre medlemmer vælges i 

ulige år. 

Der vælges tre suppleanter til bestyrelsen, disse vælges for et år ad gangen. 

Garderrepræsentanter og deres suppleanter vælges af og blandt orkesterets og tamburkorpsets 

medlemmer på et for generalforsamlingen forudgående møde. De vælges for et år ad gangen. 

Garderrepræsentanter og deres suppleanter skal være fyldt 16 år før generalforsamlingen afholdes. 

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden , hvoraf der bl.a. fremgår bestyrelsesansvar for 

garderrepræsentanter under 18 år. 

Forældrerepræsentanter og deres suppleanter vælges af og blandt orkesterets og tamburkorpsets 

medlemmers forældre på et for generalforsamlingen efterfølgende møde. De vælges for et år ad 

gangen. 

Garder- og forældrerepræsentanter, samt deres suppleanter, har møderet og taleret på 

bestyrelsesmøderne. 

Såfremt der er valgt en forældrerepræsentant for eleverne/minimosterne, har denne/disse ligeledes 

møderet og taleret på bestyrelsesmøderne. 

Dirigenter og spillelærere ansættes af bestyrelsen. Disse har møderet og taleret på 

bestyrelsesmøderne. 



Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 5 medlemmer er fremmødte. Ved stemmelighed er formandens 

stemme afgørende. 

Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv. 

Bestyrelsen afholder møde efter behov, dog mindst en gang pr. kvartal. 

 

 

§ 7. Regnskab 
 

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af to revisorer valgt på generalforsamlingen 

for et år ad gangen. 

En af de valgte revisorer skal være dokumenteret uddannet revisor. 

Det afsluttede og reviderede regnskab forelægges på den første ordinære generalforsamling efter 

regnskabsårets afslutning. 

Regnskabet skal følge årsregnskabslovens principper. 

 

 

§ 8. Tegning og hæftelse 
 

Foreningen tegnes af formanden. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen 

personlig hæftelse. 

 

 

§ 9. Foreningens ophør 
 

Beslutning om foreningens ophør kræver behandling på to ekstraordinære generalforsamlinger med 

ikke mere end en måneds mellemrum. 

Det kræves på anden ekstraordinære generalforsamling at der er 2/3 af de fremmødte, der stemmer 

for ophør. 

Ved ophør kan gardens aktiver deponeres i to år med henblik på genetablering. Derefter overgives 

instrumentbeholdningen til aktiviteter, der virker med musik blandt børn og unge i Svendborg. 

Øvrige aktiver kan fordeles til ungdomsformål i Svendborg kommune. Afgørelse om deponering og 

overgivelse træffes på den sidste ekstrordinære generalforsamling i forbindelse med ophøret. 

 

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 29. april 1997. 

§ 6. ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 27. april 2004. 

§ 7. ændret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 8. oktober 2009. 

§ 2 ændret og vedtaget på generalforsamlingen d. 6.4.2017 
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Sekretær 
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Kasserer 

 

 

Linda Berthelsen



Peder Most Gardens baggrund 

 

Peder Most Garden er oprindelig oprettet i forbindelse med Svendborgs Købstadsjubilæum i 1953, 

og sejlede i den forbindelse rundt i 31 dage til forskellige byer, med sejlskibet Peder Most. 

Svendborg Handelsstandsforening oprettede foreningen Peder Most Gardens Faderskabsforening i 

1969. 

Garden har tilladelse til at bruge navnet Peder Most, og har fået denne af Walter Christmas, som i 

dag har rettighederne. I hans drengebøger er hovedfiguren en rødhåret Svendborgdreng, der hedder 

Peder Most. 

Tilladelsen er givet i form af brev dateret den 5. september 1969. 

Gardens uniform med hvide bukser, blå jakke, stribet bluse, rødt tørklæde samt sort lakhat, er en tro 

kopi af den danske handelsmarines uniform fra 1800 tallet. 


