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§ 1.

Foreningens navn og stiftelse
Stk. 1
Foreningens navn er TELEGRAF-REGIMENTERNES
SOLDATERFORENING - i det følgende kaldet TRS.
Foreningens hjemsted er landsformandens adresse.
Stk. 2.
TRS er stiftet den 1. juli 1949. Fra den 10. august 1952
omdannet til en sammenslutning af lokalafdelinger.

§ 2.

Foreningens formål
Stk. 1.
TRS er landsforening for de lokale telegrafsoldaterforeninger.
Landsforeningens formål er at støtte lokalafdelingerne i
arbejdet med at samle tidligere og nuværende
telegrafsoldater samt at styrke og vedligeholde det
kammeratlige bånd og minderne fra soldatertiden.

§ 3.

Medlemsforhold
Stk. 1.
Som medlem i TRS kan optages enhver lokalafdeling, der
opfylder betingelserne i nærværende vedtægter.
Stk. 2.
Oprettelse af nye lokalafdelinger sker ved henvendelse til
TRS' hovedbestyrelse.
Når vedkommende afdeling har modtaget godkendelse på
Sendemandsmødet, er den optaget og har dermed
stemmeret.
Stk. 3.
TRS eller lokalafdelingerne kan ikke underlægges
andre foreninger eller organisationer.

§ 3.
(fortsat)

Stk. 4.
Lokalafdelingerne skal holde forretningsudvalget underrettet
om eventuelle vedtægtsændringer.
Stk. 5.
TRS eller lokalafdelingerne må ikke være partipolitiske
eller tage stilling til religiøse spørgsmål.
Stk. 6.
Lokalafdelingernes vedtægter må ikke være i modstrid
med TRS’ vedtægter.
Stk. 7.
Opfyldes de vedtægtsmæssige eller økonomiske
forpligtelser ikke, kan Sendemandsmødet foretage
eksklusion af en lokalafdeling. Vedtagelse af
eksklusion kræver 2/3 stemmers majoritet.
Stk. 8.
Udmeldelse af TRS kan kun ske skriftligt med tre
måneders varsel til førstkommende ”1. januar”.
Kontingent skal være fuldt indbetalt.
Stk. 9.
Udtrådte lokalafdelinger har ikke krav på TRS’ aktiver.
Stk. 10. a.
I lokalafdelingerne kan optages enhver, der har forrettet eller
forretter tjeneste ved Telegraftropperne og/eller
Føringsstøttetropperne.
Stk. 10. b.
TRS lokalafdelinger kan optage enker/enkemænd efter
medlemmer af TRS som støttemedlemmer.
Andre, der ønsker optagelse som støttemedlem i en af TRS
lokalafdelinger, skal have forrettet eller forrette tjeneste i
Forsvaret.
Støttemedlemmer er ikke valgbare til tillidsposter i TRS på
landsplan.

§ 3.
(fortsat)

Stk. 11.
Ethvert tvivlsspørgsmål med hensyn til optagelse af
medlemmer forelægges for og afgøres af hovedbestyrelsen,
men medlemmet kan på førstkommende Sendemandsmøde
kræve sin ret til medlemskabet sat til diskussion og
afstemning.
Stk. 12. a.
Landsforeningen kan udnævne æresmedlemmer, som
tildeles et ”personligt medlemskab” af landsforeningen.
Som æresmedlemmer kan udnævnes enhver, der på særlig
måde har gjort sig fortjent indenfor TRS.
Stk. 12. b.
Forretningsudvalget (i det følgende kaldet FU),
Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) og de lokale
afdelingers bestyrelser har ret til at indstille æresmedlemmer.
Forslag indsendt gennem HB, skal forelægges
sendemændene. Udnævnelsen sker såfremt mindst 2/3 af
sendemændene stemmer der for.
Stk. 12. c.
Lokalafdelinger kan kun udnævne æresmedlemmer fra egen
afdeling.
Andre udnævnelser skal indstilles af HB/FU, og godkendes
på Sendemandsmødet.
Udnævnelsen sker på et Sendemandsmøde eller umiddelbart
herefter.
Stk. 12. d.
Landsforeningen kan endvidere tildele et ”personligt
medlemskab” til medlemmer boende i udlandet.

§ 3.
(fortsat)

Stk. 13.
Et æresmedlem, der er udnævnt i en lokalafdeling, er ikke
automatisk æresmedlem på landsplan. Det påhviler således
lokalafdelingen at varetage æresmedlemmets kontingent til
landsforeningen for medlemskab samt gebyr for deltagelse i
arrangementer m.m. i landsforeningens regi.
Stk. 14.
Såfremt et enkeltmedlem af en lokalafdeling ekskluderes af
den pågældende lokalafdeling, ekskluderes medlemmet
samtidig af TRS på landsplan, og medlemmet kan således
ikke optages som medlem i en anden lokalafdeling.

§ 4.

Aktiviteter
Stk. 1.
TRS afholder ét årligt jubilarstævne.
Stk. 2.
TRS lader fremstille souvenir, nostalgieffekter (merchandise),
emblemer nåle og mærker m.m.
Lokalafdelingerne aftager de nævnte effekter hos TRS.
Stk. 3. a.
TRS udgiver medlemsbladet TELEGRAFKUREREN, der
udgives op til 5 gange årligt og tilgår ethvert medlem af TRS.
TRS ejer bladet, og det økonomiske hovedansvar påhviler
således hovedbestyrelsen.
Stk. 3. b.
Den daglige ledelse påhviler bladudvalget, der vælges på
Sendemandsmødet.
Udvalget består af indtil 5 medlemmer og 1 suppleant, som
alle vælges for ét år ad gangen.
Stk. 3. c.
Bladudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4.
(fortsat)

Stk. 3. d.
Redaktøren er medlem af Forretningsudvalget.
Stk. 3. e.
Redaktøren er ansvarlig for overholdelse af
Medieansvarsloven.

§ 5.

Forretningsudvalget
Stk. 1.
TRS daglige ledelse udgøres af et forretningsudvalg.
Forretningsudvalget (herefter kaldet FU) består af 5
medlemmer.
1. Landsformand
2. Landskasserer
3. Landssekretær
4. FU medlem
5. Redaktør af TELEGRAFKUREREN
Stk. 2. a.
FU er i den daglige ledelse ansvarlig overfor
hovedbestyrelsen, herefter kaldet HB.
Stk. 2. b.
Et FU medlem kan ikke også være HB medlem.
Stk. 3.
FU kan nedsætte arbejdsudvalg, når den finder det
påkrævet.

§ 6.

Hovedbestyrelse (HB)
Stk. 1.
HB består af en repræsentant fra hver lokalafdeling.
HB-medlemmet vælges på lokalafdelingernes respektive
generalforsamlinger.
Navn og adresse meddeles straks til landssekretæren.

§ 6.
(fortsat)

Stk. 2.
HB konstituerer selv 1. og 2. viceformand.
Stk. 3.
HB afholder minimum ét møde om året, der afvikles i januar.
HB-mødet består af HB og FU (Se §5).
Stk. 4.
HB-medlemmer har tale- og stemmeret.
FU-medlemmer har taleret.
Stk. 5.
Referat af mødets forhandlinger og vedtagelser sendes til
alle fremmødte repræsentanter for lokalafdelingerne, dog
udelades navn for indstilling til pokal og medaljer.

§ 7.

Sendemandsmøde
Stk. 1.
TRS øverste besluttende myndighed er Sendemandsmødet
herefter kaldet SM.
Stk. 2.
SM består af sendemænd valgt af den enkelte lokalafdeling.
Hver sendemand har 1 stemme. Antallet af sendemænd fra
den enkelte lokalafdeling bestemmes af medlemstallet
opgjort ved lokalafdelingens seneste ordinære
generalforsamling.
Stk. 3.
Lokalafdelingerne må maksimalt deltage med det antal
sendemænd, medlemstallet berettiger til:
2 sendemænd for medlemstal indtil 25
3 sendemænd for medlemstal mellem 26 og 50
4 sendemænd for medlemstal mellem 51 og 100
5 sendemænd for medlemstal over 100
Stk. 4.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 7.
(fortsat)

Stk. 5.
Kun sendemænd, der er anmeldt til landssekretæren senest
4 uger inden SM har stemmeret
En lokalafdeling kan sende suppleanter for tilmeldte
sendemænd.
Stk. 6.
En lokalafdeling, der er i kontingentrestance ved SM’s
begyndelse, har ikke stemmeret.
Stk. 7.
Afstemning kan foregå ved håndsoprækning. På begæring af
bare én sendemand, skal afstemningen foregå skriftligt.
Stk. 8.
Ethvert forslag vedtages ved simpelt flertal, medmindre andet
er fastsat i vedtægterne. Ved stemmelighed bortfalder
forslaget.
Stk. 9.
Vedtægtsændring kræver 2/3 majoritet.
Stk. 10.
Kun SM kan træffe beslutninger vedrørende:
1. Valg af FU medlemmer
2. Optagelse og eksklusion af lokalafdelinger
3. Godkendelse af næste års budget
4. Valg af sted for næste års Sendemandsmøde
5. Ændringer af vedtægter og forretningsorden
6. Langtidsplan
Stk. 11.
Sendemandsmødet afholdes i maj måned og indkaldes
skriftligt med angivelse af den foreløbige dagsorden.
Indkaldelsen skal ske med mindst 6 ugers varsel direkte til
lokalafdelingerne eller gennem medlemsbladet.

§ 7.
(fortsat)

Stk. 12.
Indkomne forslag skal være landssekretæren i hænde senest
5 uger før SM’s afholdelse. Forslag kan stilles af såvel
lokalafdelingerne som medlemmer.
Stk. 13.
Dagsorden med indkomne forslag samt formandens
beretning tilstilles sendemændene direkte, eller gennem
lokalafdelingerne senest 14 dage før SM’s afholdelse.
Stk. 14.
Ingen kandidat som ikke er til stede, kan bringes i forslag,
medmindre skriftligt tilsagn foreligger.
Stk. 15.
Sendemandsmødets forhandlinger og vedtagelser optages
på lydmedie og referat, der underskrives af dirigent og
landsformand, sendes alle lokalafdelingers formænd.
Stk. 16.
Referat offentliggøres i førstkommende nummer af
TELEGRAFKUREREN efter SM.
Stk. 17.
Ekstraordinært SM skal afholdes på begæring af HB eller af
mindst halvdelen af lokalafdelingerne. Begæring skal
ledsages af motiveret dagsorden. FU udsender indkaldelse
inden 1 måned efter begæring herom. Indkaldelse skal finde
sted med samme tidsfrist og på samme måde som til
ordinært SM.

§ 8.

Økonomi
Stk. 1.
TRS’ regnskab følger kalenderåret.

§ 8.
(fortsat)

Stk. 2.
Lokalafdelingerne betaler kontingent til TRS.
Kontingentet betales pr. lokalafdelingsmedlem.
Kontingentets størrelse er fastsat i det på SM godkendte
budget.
Stk. 3.
Kontingent for mindst halvdelen af medlemmerne baseret på
medlemstallet pr. 1 januar skal være indbetalt inden
udgangen af februar. Kontingentet for resterende medlemmer
skal være indbetalt inden udgangen af april.
Eventuel efterregulering skal finde sted inden udgangen af
august.
Stk. 4.
TRS’ økonomiske midler skal anbringes i pengeinstitut.
Stk. 5.
Når regnskabet er revideret bekendtgøres det i
TELEGRAFKUREREN.

§ 9.

Dagsorden for Sendemandsmøde
Stk. 1.
Dagsorden for TRS´ ordinære Sendemandsmøde skal som
minimum indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kassereren fremlægger regnskabet
5. Redaktørens beretning for medlemsbladet
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af FU
8. Valg af suppleant for FU
9. Valg af revisor og revisorsuppleanter
10. Valg af redaktør, bladudvalg og suppleant
11. Valg af medlem til bestyrelse for T.H.S.
12. Forelæggelse af arbejdsplan og budget

§ 9.
(fortsat)

(Stk. 1. - fortsat)

13. Fastsættelse af diæter, rejseudgifter og kontingent for det
kommende år
14. Fastsættelse af sted for næste SM
15. Eventuelt
Stk. 2.
I henhold til dagsordenens pkt. 7 vælges FU således:
I lige år vælges landsformand og FU medlem.
I ulige år vælges landssekretær og landskasserer.
Ved nyvalg af landskasserer fortsætter afgående
landskasserer til førstkommende årsskifte.
Stk. 3.
I henhold til dagsordenens pkt. 9 vælges revisor og
revisorsuppleant således:
Hvert år afgår den ældst valgte revisor og revisorsuppleant.
Stk. 4.
Bladudvalget udpeger fra sin midte en suppleant for
redaktøren.

§ 10. Opløsning af foreningen
Stk. 1.
Opløsning af TRS kan kun ske på et SM, hvor mindst 4/5 af
sendemændene er tilstede, og samtlige tilstedeværende
sendemænd stemmer for ophævelsen.
Stk. 2.
Hvis ikke 4/5 har været tilstede, indvarsles til ekstraordinært
Sendemandsmøde, der er beslutningsdygtig, uanset det
fremmødte antal sendemænd.
Stk. 3.
Ved en opløsning af TRS skal eventuelle aktiver gå til
soldatervelfærdsarbejde i Danmark.
Vedtægterne er vedtaget på TRS ordinære Sendemandsmøde 2021.
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VEDTÆGTER
for
JUBILÆUMSKONTOEN
§ 1.

Stiftelse
TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING
Jubilæumsfond er stiftet af TRS’ hovedbestyrelse på 10 års
jubilæumsdagen den 1 juli 1959.
Fonden benævnes "JUBILÆUMSKONTOEN”.

§ 2.

Formål
Jubilæumskontoens formål er gennem den fremskaffede
kapital at danne grundlag for afholdelse af såvel
jubilarstævner som jubilæumsfester. Foruden selve
arrangementerne er det hensigten også at yde hjælp til
mindrebemidlede medlemmers rejseudgifter til nævnte fester.
Der gives lokalafdelingerne indstillingsret i sådanne tilfælde.

§ 3.

Kapital
Jubilæumskontoens kapital forsøges i første række
fremskaffet ved bidrag fra såvel medlemmerne som
eventuelle velyndere af foreningen.
Efter forslag fra hovedbestyrelsen kan sendemændene på
årets Sendemandsmøde godkende overførsel fra et eventuelt
driftsoverskud på TRS’ konto til jubilæumskontoen.
Ligeledes kan der godkendes udbetaling af beløb fra
jubilæumskonto til TRS’ konto.

§ 4.

Forvaltning
Jubilæumskontoens midler forvaltes af hovedbestyrelsen og
den daglige regnskabsføring overdrages landskassereren i
TRS på linje med TRS´ almindelige regnskabsføring dog
således, at jubilæumskontoens vedtægter ikke overtrædes.

§ 5.

Revision
Kontrollen med jubilæumskontoens bogføring samt midlernes
tilstedeværelse overlades til TRS´ ordinære revisorer.

§ 6.

Vedtægtsændringer
Ændringsforslag til jubilæumskontoens vedtægter skal
fremlægges for og vedtages af sendemændene ved
førstkommende Sendemandsmøde. Vedtægtsændringer
kræver dog 2/3 majoritet.

§ 7.

Ophævelse
Ophævelse af jubilæumskontoen kan kun ske på et
Sendemandsmøde, hvor mindst 4/5 af sendemændene er
tilstede og samtlige disse stemmer for ophævelsen.
Hvis ikke 4/5 har været tilstede, indvarsles til ekstraordinært
Sendemandsmøde, der er beslutningsdygtig uanset de
fremmødtes antal. Ved eventuel ophævelse af
jubilæumskontoen, går dens eventuelle midler over til TRS´
almindelige regnskab.
Jubilæumsfondens navn er ændret til JUBILÆUMSKONTOEN på det ordinære
Sendemandsmøde 1992.
Vedtægter for Jubilæumskontoen er sidst ændret på det ordinære
Sendemandsmøde i 2021.

