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§ 1. 
 
Foreningens navn er ”TELEGRAFREGIMENTERNES SOLDATERFORENING 
Sydsjælland afdeling”. 
Foreningen er stiftet den 17. januar 1954 og er tilsluttet landsforeningen Tele-
grafregimenternes Soldaterforening. 
Foreningens hjemsted er Næstved kommune. 
 

§ 2. 
 
 
Foreningens formål er at vedligeholde og styrke kammeratskabet mellem alle 
soldater fra Telegrafregimenterne, samt i det omfang økonomien tillader det, at 
virke filantropisk inden for foreningens egne rammer. 
Foreningen er upolitisk. 
 
 

§ 3. 
 

 
Foreningen varetager selv sin administration og i enhver henseende frit stillet, 
så længe landsforeningens vedtægter ikke omgås. Indtil evt. andre lokalafdelin-
ger oprettes, er Sydsjælland afdelingens administrationsområde hele Syd– og 
Vestsjælland syd for linien: Korsør-Slagelse-Sorø-Ringsted-Køge. De nævnte 
byer medregnes med undtagelse af Køge, der hører ind under Københavns 
afdelingen. 
 
 

§ 4. 
 

 
Foreningen betaler til landsforeningen et kontingent, der fastsættes på lands-
foreningens årlige Sendemandsmøde. 
 
 

§ 5. 
 

 
Ved evt. ophævelse af foreningen, deponeres dens midler i landsforeningen, 
hvor de står urørt i 2 år, hvorefter de overgår til landsforeningen. Hvis der inden 
for disse 2 år dannes en ny lokalafdeling i området, kan landsforeningen lade 
den forrige lokalforenings midler udbetale til den nye lokalafdeling. 
 
 



§ 6. 
 

Enhver der forretter eller har forrettet tjeneste ved Telegrafregimenterne og 
som tiltræder foreningens vedtægter, kan optages som medlem. Herudover 
kan personer, der forretter eller har forrettet tjeneste ved andre værn, korps 
eller regimenter optages som medlem. Enker/enkemænd efter afdøde medlem-
mer kan optages som passive medlemmer, uden stemmeret, evt. med nedsat/
fri kontingent. Bestyrelsen træffer afgørelse herom. 
Optagelse sker ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne, enten per-
sonligt, pr. telefon, brev, e-mail eller ved benyttelse af indmeldelsesformular på 
lokalafdelingens eller landsforeningens hjemmeside på Internettet, i medlems-
bladet eller i brochurer. Optagelse kan også finde sted ved personligt fremmø-
de ved et af lokalafdelingens medlemsmøder.  
På første møde efter modtagelsen af en anmodning om optagelse træffer be-
styrelsen afgørelse om, hvorvidt vedkommende er berettiget til optagelse. Er 
betingelserne herfor til stede, tilsendes det nye medlem et girokort og forenin-
gens vedtægter. Girokortets kvitteringskupon med postvæsenets kvittering er 
gyldigt medlemskort for det pågældende år. Udnævnelse eller optagelse af 
æresmedlemmer kræver 4/5 majoritet af bestyrelsen. 
Et medlem, der er ekskluderet af en anden soldaterforening, kan ikke optages i 
foreningen. 
 

§ 7. 
 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales én gang årligt i ja-
nuar. Kontingentet forfalder til betaling årevis forud. Ved optagelse i et års før-
ste 3 måneder, betales for hele det pågældende år. Ved optagelse i tidsrummet 
april-september betales et halvt års kontingent. Ved optagelse i et års sidste 3 
måneder betales først fra næste regnskabsår. 
Restance i over et ½ år medfører straks slettelse fra foreningen, efter at der er 
tilsendt medlemmet meddelelse herom. 
Genoptagelse af medlemmet kan kun finde sted mod betaling af skyldigt kon-
tingent. Udmeldelse sker med mindst én måneds varsel skriftlig til bestyrelsen. 
Betalt kontingent kan ikke tilbagebetales. 
 

§ 8. 
 
Bestyrelsen kan helt eller delvis fritage et medlem for kontingent, men kun for 
højst et år ad gangen. Fritagelse for længere tid end et år skal vedtages på en 
generalforsamling. 
Bestyrelsen kan ligeledes, hvis det skønnes nødvendigt for foreningens gode 
renommé, slette et medlem af foreningen, men vedkommende kan på først-
kommende generalforsamling kræve sin ret til medlemskab sat til diskussion og 
afstemning. 



§ 9. 
 
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og skal ind-
varsles mindst 14 dage før gennem medlemsbladet eller ved skriftlig henven-
delse til de enkelte medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst én uge før dennes afholdel-
se. På generalforsamlingen har alle medlemmer ret til at afgive én stemme, 
enten ved personlig fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt.  
Ekstarordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen eller hvis mindst 
1/4 af medlemmerne forlanger det. 
 
 

§ 10. 
 
 
På den ordinære generalforsamling skal følgende altid foretages: 
 
1. Formanden åbner generalforsamlingen og foreslår en dirigent, som ikke 

må være et medlem af bestyrelsen. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Det ikke reviderede 

regnskab tilsendes tillige med kontingentopkrævningen. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
6. Valg af formand eller kasserer. Disse stilles skiftevis på valg hver anden 

gang, således at de ikke begge kan forlade bestyrelsen på en gang. 
7. Valg af 1 henholdsvis 2 bestyrelsesmedlem(mer). 

Der afgår 2 sammen med formanden og 1 med kassereren. 
8. Valg af 2 revisorer, 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisorsuppleant, 1 fane-

bære, 1 fanebæresuppleant, samt det tilladte antal sendemænd. 
9. Fastsættelse af rejsegodtgørelser og diæter for det kommende år. 
10. Eventuelt. 
 
Dirigenten leder generalforsamlingen og bestemmer hvorledes afstemningen 
skal foregå. Dog skal alle valg til bestyrelsen foregå skriftlig. 
Såfremt blot eet medlem forlanger det, skal også andre afstemninger foregå 
skriftligt. I tilfælde af stemmelighed ved afstemning af et forslag betragtes det 
som forkastet. 
 
 
 
 
 

§ 11. 
 



 
Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, mens bestyrelsen selv 
vælger næstformand, sekretær og hovedbestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen kan supplere sig i arbejdsudvalg. Bestyrelsen er berettiget til at 
udpege en stedfortræder for det valgte hovedbestyrelsesmedlem. 
De to revisorer revidere med passende mellemrum foreningens regnskab og 
konstaterer kassebeholdningens tilstedeværelse samt kontrollerer at regnska-
bet føres i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 
 
 

§ 12. 
 
 
Alle vedtagelser kræver almindeligt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsæn-
dringer 2/3 majoritet af alle afgivne stemmer. Ophævelse af foreningen kræver 
2/3 majoritet på en generalforsamling, hvor mindst ½ af foreningens medlem-
mer er tilstede. Hvis ikke ½ af medlemmerne har været til stede, indvarsles en 
ny generalforsamling (ekstraordinær), som er beslutningsdygtig uanset de 
fremmødtes antal. 
 
 

§ 13. 
 
 
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 5 medlem-
mer. Bestyrelsens arbejde ledes af formanden, hvis stemme ved stemmelighed 
er afgørende. Formanden indvarsler til bestyrelsesmøde, når han finder det 
nødvendigt, eller hvis mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne anmoder derom. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. 
Bestyrelsen skal afholde mindst 4 møder årligt. 
 
 

§ 14. 
 
 
Sekretæren fører en forhandlingsprotokol, hvori foreningens og bestyrelsens 
arbejde nøje indføres. Denne protokol skal efter hvert bestyrelsesmøde under-
skrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. 
Efter generalforsamling dog kun af formand og dirigent. 
 
 



§ 15. 
 
 
Kassereren forestår foreningens økonomiske ledelse. 
Foreningens midler skal udover en disponibel kassebeholdning henstå på for-
eningens girokonto eller i et pengeinstitut. 
Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. december. 
 
 

§ 16. 
 
 
Bestyrelsen kan tillade enkelte repræsentationsudgifter under ansvar over for 
den kommende generalforsamling. 
Fornøden dokumentation skal foreligge i hvert enkelt tilfælde. 
Bestyrelsen er i øvrigt ikke berettiget til nogen form for vederlag for sit arbejde i 
foreningen. 
 
 

§ 17. 
 
 
Foreningens medlemmer modtager det af landsforeningen udsendte blad, 
”TELEGRAFKUREREN”. 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtaget i Næstved den 12. marts 1959. 
 
Enkelte ændringer vedtaget ved Generalforsamlinger: 
 
    16. marts 1977 
    14. marts 1979 
    28. marts 1994 
    27. marts 1995 
    10. marts 2008. 
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Til personlige notater. 
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