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 6. FONDE OG FORENINGER  
 
      a. Generelt  
 
          1.  De Danske Garderforeninger råder over en Fond og en Forening, 
               - under ét benævnt fonde.  
 
          2.  Renterne af fondenes kapitaler anvendes til støtteformål jævnfør fondenes statutter,  
               dels internt indenfor Garderforeningerne, dels i forhold til Den Kongelige Livgarde og   
               dens tjenstgørende mandskab.  
 
      b. Garderfonden 

 
1. Denne fond er oprettet med virkning fra den 1. januar 2013 ved sammenlægning af 

følgende eksisterende fonde: 
 

a. Kongelig ambassadør Frantz Boecks og hustru Johanne-Sofie Boeck, født 
Thranes legat til minde om Garderforeningernes første præsident oberst, 
kammerherre Bianco Boeck og hustru Charlotte Augusta, Født Bruun 
 

b. Kong Christian X’s og Dronning Alexandrines Mindelegat 
 

c. Oberst, kammerherre N.C. Frederiksen og Kammerherreinde Karin Frederiksens 
Legat 
 

d. Fondet Livgarden 1919’s Legat 
 

e. Kong Frederik IX’s Fond 
 

f. Gardernålsfonden 
 

g. Hans Kongelige højhed Prins Henriks Legat 
 

h. Garderfonden ”Kongens ur” 
 

i. Garderfonden Frederik den ottendes minde 
 

2. Fondens formål er at yde støtte til Garderbevægelsen, herunder: 
a. at yde understøttelse til værdigt trængende gamle Gardere, der uforskyldt måtte 

lide nød, eller til hustruer, enker og børn af sådanne, eller formål som på anden 
måde er til Gardersagens fremme 
 

b. at yde støtte til gamle Gardere 
 

c. at støtte Den Danske Garderbevægelse 
 

d. at foretage uddelinger til almennyttige og almengørende formål inden for 
Garderforeningernes regi 

 
e. 1) anskaffelser eller indkøb, der kommer de ved Den Kongelige Livgarde 

tjenstgørende gardere til gode 
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2) uddeling af flids- og opmuntringspræmier til tjenstgørende gardere, som efter 
chefen for Den Kongelige Livgardes skøn har gjort sig fortjent dertil 
 
3) støtte til én eller flere garderforeningers arbejde for at vække og vedligeholde 
fædrelandskærlighed og forsvarsvilje 

 
f. årlige indkøb af Gardernåle, der gives til det værnepligtige personel af hvert 

indkaldelseshold som gave fra Kongen eller Dronningen 
 

g. støtte bestræbelserne på, at gamle gardere i udlandet kan opretholde kontakten 
med årgangskammerater og med garderforeningerne i Danmark 
 

h. sikre at der ved hver afskedsparade for Regenten kan overgives et ur til den af 
kammeraterne valgte bedste værnepligtige af det hjemsendelsesberettigede 
hold. Armbåndsuret skal bære påskriften ”DRONNINGENS UR” respektive 
”KONGENS UR” og årstal, således at armbåndsuret fremstår som en gave fra 
Regenten 

 
 

 
      c.   Garder 926-NOV-51 Flemming Andresens Forening.  
 

1. Foreningen blev oprettet 26. maj 2010 på grundlag af en testamentarisk gave fra 
gammel garder 926-NOV-51 Flemming Andresen.  

 
2. Foreningens formål er primært at yde støtte til Den Danske Garderbevægelse. 

Herudover kan områder med forbindelse til dansk forsvars- og sikkerhedspolitik støttes.  
 

3. Renterne af foreningens formue anvendes efter bestyrelsens beslutning i overensstem- 
melse med grundlaget i vedtægternes punkt 1.3 og 1.5.  

 
4. Foreningen ledes af en på vegne af De Danske Garderforeninger udpeget bestyrelse 

på 2 – 6 medlemmer, normalt Præsidiet.  
 

5. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for den løbende kapitalpleje i henhold til vedtægt- 
ernes bestemmelser.  

 
       d.   Fundatser og vedtægter.  
 

1. For ovenstående fond og forening udgør De Danske Garderforeningers præsidium 
bestyrelsen med det dertil hørende ansvar for forvaltningen. Præsidiet er endvidere 
bundet af de enkelte fundatser og vedtægter samt til de gældende Fondslove, og har 
ansvar for den løbende kapitalpleje.  

 
            2.   For fonde er Civilstyrelsen øverste myndighed i forhold til fondsbestyrelsen.  
 

2. For foreninger er bestyrelsen øverste myndighed med det dertil hørende ansvar for  
forvaltningen og den løbende kapitalpleje.  


