Vedtægter
for

Prinsens Livregiments Soldaterforenings
Hundredemandsforening.
Kapitel I
Foreningens navn og formål
§1
Foreningens navn er Prinsens Livregiments Soldaterforenings Hundredemandsforening
§2
Foreningen er en fortsættelse af Foreningen III Regiments Hundredemandsforening af 1. oktober 1947,
hvorfra bestyrelsen d. 22, december 1962 overtog aktiver , passiver, forpligtigelser og rettigheder.
Foreningen er en afdeling af Prinsens Livregiments Soldaterforening i henhold til dennes vedtægter Kapitel
VI § 27
§3
Det er foreningens formål ved medlemmers død at udbetale det i § 8 fastsatte beløb til afdødes efterladte
eller en af afdøde bestemt modtager.
Hvis sådanne ikke findes, tilfalder beløbet foreningen og tilskrives formuen.
Kapitel II
Medlemskredsen.
Der kan ikke optages nye medlemmer.
Kapitel III
Bestyrelsen og dens virke.
§4
Foreningens bestyrelse udgøres af en formand, en kasserer og en sekretær, der vælges for to år, således at
formanden er på valg på ulige årstal og kassereren og sekretæren på de lige årstal.
Der vælges to suppleanter til bestyrelsen, der er på valg på de lige og de ulige årstal.
§5
Kassereren fører medlemskartotek og kassebog.
§6
Der indkaldes til generalforsamling mindst 14 dage før afholdelse.
Indkaldelsen annonceres som et indlæg under hundredemandsforeningen i bladet ( PRINSENS )
Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab, samt bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år.
4. Valg af formand ( ulige år )
5. Valg af kasserer ( lige år )
6. Valg af sekretær ( lige år )
7. Valg af suppleant ( 1 i lige år og 1 i ulige år )
8. Indkomne forslag.
9. Evt.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Kapitel IV
Medlemsskabet.
§7
Årskontingentet opkræves primo september måned.
§8
Ved et medlems død udbetales 5000 kr. til en af de i § 3 nævnte.
Den pågældende skal tilsende foreningens kasserer en kopi af dødsattest og afdødes medlemsbrev og
kvittere for modtagelsen af beløbet.
§9
Hvis medlemmer er i restance med en rettidig indbetaling af kontingentet, kan bestyrelsen efter fornyet
opkrævning slette de pågældende af foreningen.
§ 10
Medlemmer har pligt til at melde om adresseændringer til foreningens kasserer.
Kapitel V
Relation til Prinsens Livregiments Soldaterforening.
§ 11
De i kapitel V i Prinsens Livregiments Soldaterforenings vedtægter givne retningslinier er gældende for
foreningen, idet der dog ikke indbetales det i disse vedtægter § 19 anførte kontingent til repræsentantskabet,
og den ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde i juni.
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages frist.
§ 12
Eventuel udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden. Ethvert krav på foreningen bortfalder
efter udmeldelsen, og udmeldelse af Prinsens Livregiments Soldaterforening er at betragte som samtidig
udmeldelse af Hundredemandsforeningen.
Kapitel VI
Retslige forhold.
§13
Overdragelse eller pantsætning af den i § 8 anførte udbetaling i forbindelse med et medlems dødsfald kan
ikke ske og er derfor uden retslig virkning. Beløbet kan heller ikke gøres til genstand for retskrav eller
inddrages i opgørelse af dødsbo.

Kapitel VII.
Foreningens opløsning
§ 14
Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor et flertal på 2/3 af de fremmødte
ved skriftlig afstemning træffer beslutning herom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske pr brev til medlemmerne indeholdende en
dagsorden samt forslag til fordeling af foreningens formue
Herefter gennemfører foreningens bestyrelse den endelige opløsning.

§ 15
Foreningen foreslås senest opløst når kontantbeholdningen er brugt.
Den resterende beholdning af Spar invest korte obl. på 105316,74 fordeles til medlemmerne.
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