
 

Aftale om ”1914-Gruppernes” virke 

under 

Dansk Militærhistorisk Selskab 

 

”1914-Grupperne” er som én interessegruppe oprettet i overensstemmelse med § 6  

i vedtægterne for Dansk Militærhistorisk Selskab. 

 

 

 

 

§ 1. Formål. 

 

Formålet med ”1914-Grupperne” er gennem arrangementer og offentlig medvirken, at visualisere 

perioden 1914-1918 for derigennem at give et livagtigt billede af Sikringsstyrkens indsættelse ved 

Københavns Befæstning – ved forterne på Nordfronten og på Vestvolden.  

2. Grupperne er oprettet inden for rammerne af Dansk Militærhistorisk Selskab, idet virke og be-

føjelser gennem beslutning af december 2013 er aftalt med Selskabets bestyrelse. 

3. ”1914-Grupperne” består af to selvstændige grupper: 1914-Nordfronten og 1914-Vestvolden. 

De to grupper administrerer og gennemfører arrangementer efter egne bestemmelser. 

 

§ 2. Økonomi. 

 

Hver gruppe udgør en selvstændig økonomisk enhed, der tilvejebringer sit eget økonomiske 

grundlag.  

2. Der modtages ikke tilskud fra Dansk Militærhistorisk Selskab, og der overføres ikke midler fra 

gruppens virke til Dansk Militærhistorisk Selskab. 

3. Der kan opkræves kontingent.  

 

§ 3. Ledelse. 

 

Hver gruppe udpeger en ledelse, der er ansvarlig for gruppens virke og beføjelser i forhold til 

Dansk Militærhistorisk Selskabs bestyrelse og informerer gennem Selskabets koordinator besty-

relsen om planlagte aktiviteter m.m. 

2. Den enkelte gruppes ledelse har til opgave at føre tilsyn med vedligeholdelsen af mundering, 

materiel og anden udrustning samt sikre økonomisk grundlag for sin egen gruppes aktiviteter. 

3. Den enkelte gruppes ledelse tilrettelægger sine egne aktiviteter og koordinerer efter behov fæl-

les aktiviteter med den anden gruppe. 

 

§ 4. Medlemmer. 

 

Som medlemmer optages medlemmer af Dansk Militærhistorisk Selskab. Personer uden for Sel-

skabet kan – under hensyntagen til Selskabets vedtægters §4 -optages i grupperne.  

2. Grupperne udfærdiger medlemslister, idet munderingsgenstande tildelt af Den Kongelige Liv-

garde tilpasses og udleveres til det enkelte medlem af grupperne. 

 



§ 5. Mundering, materiel og anden udrustning.
1
 

 

Munderingsgenstande, som Dansk Militærhistorisk Selskab har fået stillet til rådighed af Den 

Kongelige Livgarde, samt mundering, materiel og anden udrustning modtaget som ejendom gen-

nem fondsbevillinger eller på anden vis, er til anvendelse for ”1914-Grupperne”.  

2. Munderingsgenstande stillet til rådighed af Den Kongelige Livgarde forvaltes i overensstem-

melse med de mellem Dansk Militærhistorisk Selskab og Den Kongelige Livgarde indgåede afta-

ler. Disse munderingsgenstande videreformidles eller sælges ikke.  

3. Øvrig mundering, materiel og anden udrustning videreformidles eller sælges ikke uden godken-

delse af Selskabets bestyrelse. 

4. Mundering, materiel og anden udrustning i øvrigt forvaltes i overensstemmelse med de aftaler, 

der er indgået herom. 

5. Hver gruppe er tildelt og opbevarer egen andel af mundering, materiel, og anden udrustning, jf. 

den ved bilag vedlagte fortegnelse.  

6. Grupperne fastsætter egne bestemmelser for forvaltning og administration af mundering, mate-

riel og anden udrustning. 

 

§ 6. Gruppernes opløsning. 

 

Ved opløsning af ”1914-Grupperne” tilhører alle omhandlede, ikke privatejede, effekter fortsat 

Dansk Militærhistorisk Selskab, hvis bestyrelse tager stilling til det videre fornødne. Når Selskabet 

ikke længere finder anvendelse for de munderingsgenstande der er tildelt af Den Kongelige Liv-

garde, tilbageleveres disse, med mindre Selskabets bestyrelse sammen med Den Kongelige Liv-

garde træffer anden aftale. 

2. Mundering, materiel og anden udrustning modtaget fra anden side tilhører fortsat Dansk Mili-

tærhistorisk Selskab, hvis bestyrelse tager stilling til det videre fornødne i forhold til indgåede af-

taler. 

2. Ved ophør af én af grupperne overgår dens effekter og evt. driftsoverskud til den anden gruppe. 

3. Et evt. økonomisk overskud efter ”1914-Gruppernes” opløsning, overføres til Dansk Militærhi-

storisk Selskab.  

 

                                                           
1
 Mundering omfatter uniformsjakke og bukser. Materiel omfatter enhedsudstyr som kasser, telte, borde og andet der 

ikke tilhører enkeltmand. Anden udrustning omfatter enkeltmandudrustning som remsæt, tasker, feltflaske, spade m.m. 


