BESTYRELSESMEDLEM
I LANDSGARDEFORENINGEN,
HVAD KRÆVES
Gensidig forventningsafstemning når man lader sig opstille som kandidat til,
og efterfølgende måtte blive indvalgt som bestyrelsesmedlem
i Landsgardeforeningens bestyrelse.
1) 5-6 bestyrelsesmøder af en dags varighed, typisk lørdage, men søndage benyttes
også, hvor de 4 bestyrelsesmøder afvikles i månederne marts, april, juni, september,
november, geografisk forskellige steder i Danmark. De sidste bestyrelsesmøder er dels
budgetmødet i januar, der afholdes henover en hel fredag, lørdag og søndag. Det
sidste bestyrelsesmøde er et heldagsmøde, der altid afholdes fredagen før det årlige
Repræsentantskabsmødet i marts.
2) Det årlige udvalgsseminar, hvor bestyrelsen og nedsatte udvalg mødes har typisk en
varighed på en hel dag enten en lørdag eller en søndag. Såfremt udvalgsseminaret
tidsmæssigt udvides, vil søndag formiddag tillægges.
3) 2 årlige formandsmøder, der afvikles henover en lørdag og søndag. Typisk i november
måned. Geografisk henlagt med et i øst Danmark og et i vest Danmark, Storebælt
deler.
4) I de år der afvikles Danmarksmesterskaber for Bygarder, sker på ulige år, skal
bestyrelsen påregne yderligere mødevirksomhed i form af en aften, en lørdag eller en
søndag.
5) Forud for afvikling af Danmarksmesterskaberne, der afvikles fra torsdag eftermiddag
og afsluttes søndag eftermiddag, forventes at bestyrelsen skal give fremmøde allerede
fra onsdag eftermiddag.
6) Bestyrelsesmedlemmerne imellem sig aftaler deltagelse i forskelligartede personrepræsentationer, være sig besøg eller møder hos medlemsforeningerne, ved
receptioner og jubilæer.
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7) Bestyrelsesmedlemmerne aftaler også mellem sig deltagelse i eller repræsentation ved
egne eller samarbejdspartneres aktiviteter.
a. Bestyrelsesmedlemmerne aftaler imellem sig, hvem der deltager i det helt
naturlige og gensidige samarbejder der foregår i forhold til andre interesserelaterede nationale organisationer, hvor møderne som regel er om aftenen
forskellige steder i landet.
b. I forhold til Landsgardeforeningens internationale varetagelse, skal bestyrelsesmedlemmerne forvente at skulle varetage minimum 2 udenlandsrejser årligt.
Varighed fra to dage, gerne weekends, til otte dage, naturligvis afhængig af
aktivitetens formål og omfang.
8) Ved bestyrelseskonstitueringen umiddelbart efter Repræsentantskabsmødet, skal
bestyrelsesmedlemmer der vælger at indtræde som udvalgsformand, påregne
yderligere 2 til 3 møder årligt, i denne udvalgsvaretagelse, hvilket afstemmes.

DET KRÆVER ENGAGEMENT OG SAMARBEJDE
VEDHOLDENHED OG GENSIDIGE FORVENTNINGER
TIL HINANDEN
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