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27. ÅRGANGSFORENINGER
a. Generelt
1. Gennem årene er der normalt oprettet ”Årgangsforeninger” for hvert enkelt indkaldelseshold. Formålet kan kort beskrives som værende, ”at fastholde og styrke kammeratskabet, som er grundlagt ved tjenesten i LG, derunder også at
fastholde det personlige netværk blandt de gardere, som man tjenstgjorde
sammen med.
2. Det er dog vigtigt at slå fast, at medlemskab af en årgangsforening IKKE er
ensbetydende med, at man samtidigt er medlem af en lokalforeningen under
DG. Kort fortalt kan det anføres, at samtlige medlemmer af en lokalforening får
tilsendt Garderbladet, medens medlemmer af en årgangsforening, der ikke
samtidigt er medlem af en lokalforening, ikke får tilsendt Garderbladet.
b. Etablering og organisation
1. Årgangsforeninger oprettes som oftest inden hjemsendelse (normalt i perioden
mellem Rex-tur og Blå Fest). Det er ofte talsmand/landstalsmand for et indkaldelseshold, som er initiativtager hertil, og det ses meget ofte, at det også er den
pågældende, som bliver formand for årgangsforeningen.
2. Enhver årgangsforening fastsætter selv, hvordan den vil organisere sig med
hensyn til bestyrelse (formand, næsteformand, sekretær m.v.). Herudover er
det også årgangsforeningen, som suverænt fastsætter de økonomiske rammer
for driften af den.
3. Årgangsforeningernes økonomi påhviler alene den enkelte årgangsforening.
DG eller lokale garderforeninger har ikke indflydelse herpå.
4. De opgaver, der oftest ligger hos en årgangsforenings bestyrelse, er, uden at listen er udtømmende følgende:
 Kontakt til de enkelte medlemmer efter behov.
 Indbydelse til deltagelse i fællesarrangementer for årgangsforeningen.
 Indbydelse til deltagelse i årgangsparader – og frekvens herfor.
 Planlægning af større arrangementer såsom festligholdelse af jubilæer for
den pågældende årgang.
c. Samspil med DG og DG Sekretariat
DG’s Sekretariat er de enkelte årgangsforeninger behjælpelig med forskellige serviceydelser:
1. Link via DG’s hjemmeside til årgangsforeningen.
2. Udskrift af adresselabels på medlemmer af årgangsforeningerne, som samtidigt
er medlem af en garderforening. Såfremt denne kan tilsendes som en kommasepareret fil, sker dette uden beregning. Skal labels udskrives af DG’s Sekretariat, sker dette mod betaling.
3. Indlæg til Garderbladet vedrørende planlagte aktiviteter for de årgangsforeninger, som kan fejre et jubilæum.
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