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Pkt. 6. Generalforsamling 2018. Forslag til vedtægtsændringer: 

Nugældende vedtægter: Bestyrelsens forslag til ændringer: 

§ 1. Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Odsherred Museumsforening, 

med hjemsted i Odsherred kommune. 

Do. 

§ 2. Formål  

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af 

kendskabet og interessen for kulturhistorie i 

Odsherred, og støtte opretholdelsen af professionel 

museumsvirksomhed i Odsherred. 

Foreningens søges fremmet ved: 

• Oplysnings- og formidlingsvirksomhed 

• Aktiviteter for medlemmerne 

• Interesse- og arbejdsgrupper 

§ 2. Formål  

Foreningens formål er primært at virke for 

udbredelsen af kendskabet og interessen for 

kulturhistorie i Odsherred, og subsidiært støtte 

opretholdelsen af professionel museumsvirksomhed 

i Odsherred. 

Foreningens formål søges fremmet ved: 

• Oplysnings- og formidlingsvirksomhed 

• Aktiviteter for medlemmerne 

• Interessegrupper 

§ 3. Organisation 

Foreningen er en selvstændig, lokal forening, der 

samarbejder med andre interessenter om 

kulturhistorie. Generalforsamlingen er foreningens 

højeste myndighed. 

Foreningen kan på opfordring lade sig repræsentere i 

andre bestyrelser, arbejdsgrupper o.l. 

Museumsforeningens bestyrelse udpeger i så fald 

repræsentanten. 

Do. 

§ 4. Medlemsforhold 

Foreningen kan optage enkeltpersoner, samlevende 

par, virksomheder, selskaber, foreninger og 

institutioner som medlemmer. Medlemskab er 

betinget af indbetalt kontingent. 

§ 4. Medlemsforhold 

Foreningen kan optage enkeltpersoner, virksom-

heder, selskaber, foreninger og institutioner som 

medlemmer. 

Medlemskab er betinget af indbetalt kontingent og 

dækker 1 juridisk person. Virksomheder, selskaber, 

foreninger og institutioner kan valgfrit deltage med 1 

person. 

§ 5. Generalforsamling 

Den årlige generalforsamling indkaldes med mindst 

14 dages varsel ved annoncering i den lokale presse 

og/eller ved brev/mail til medlemmerne. 

Den årlige generalforsamling afholdes inden for 

kommunens grænser inden udgangen af marts måned 

med følgende dagsorden: 

      1. Valg af dirigent. 

      2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. 

      3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.  

      4. Budget: 

            A. Fremlæggelse af budget for indeværende 

                 år. 

            B. Fastsættelse af næste års kontingent. 

      5. Indkomne forslag. 

      6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

      7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

      8. Valg af 1 revisor. 

      9. Valg af 1 revisorsuppleant. 

      10. Eventuelt. 

§ 5. Generalforsamling 

Den årlige generalforsamling indkaldes med mindst 

14 dages varsel ved opslag på foreningens 

hjemmeside og ved brev/mail til medlemmerne. 

Den årlige generalforsamling afholdes inden for 

kommunens grænser inden udgangen af marts 

måned med følgende dagsorden: 

      1. Valg af 1)stemmetællere og 2)dirigent. 

      2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. 

      3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.   

      4. Budget: 

          A. Fremlæggelse af budget for indeværende 

               år. 

          B. Fastsættelse af næste års kontingent. 

      5. Indkomne forslag. 

      6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

      7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

      8. Valg af 2 revisorer. 

      9. Valg af 1 revisorsuppleant. 

      10. Eventuelt. 
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Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde 

senest en uge før generalforsamlingen. Forslag, der 

ikke er indsendt rettidigt til bestyrelsen, kan 

diskuteres på generalforsamlingen, men ikke gøres 

til genstand for en beslutning/afstemning. 

Gæster kan, uden tale- og stemmeret, deltage i 

generalforsamlingen. 

Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde 

senest en uge før generalforsamlingen. Forslag, der 

ikke er indsendt rettidigt til bestyrelsen, kan 

diskuteres på generalforsamlingen, men ikke gøres 

til genstand for en beslutning/afstemning. 

Gæster kan uden tale-, stemme- og valgret deltage i 

generalforsamlingen. 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling finder sted når 

bestyrelsen finder anledning til det eller når mindst 

25 af foreningens medlemmer har fremsat skriftligt 

krav derom med angivelse af dagsorden. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes 

sted senest 6 uger efter begæringens modtagelse. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker 

med samme frister og på samme måde, som til 

ordinær generalforsamling. 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling finder sted når 

bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst 

25 af foreningens medlemmer har fremsat skriftligt 

krav derom med angivelse af dagsorden. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes 

senest 6 uger efter begæringens modtagelse. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker 

med samme frister og på samme måde, som til 

ordinær generalforsamling. 

§ 7. Beslutninger 

Generalforsamlings beslutninger vedtages med 

simpelt stemmeflertal. 

Hvert medlem uden kontingentrestance har 1 

stemme. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske, 

hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede 

medlemmer stemmer for beslutningen. 

Ved personvalg stemmes på det antal personer, der 

skal vælges. 

Generalforsamlingens dirigent afgør alle 

tvivlsspørgsmål vedrørende sagers behandling og 

stemmeafgivning. 

§ 7. Beslutninger 

Generalforsamlings beslutninger vedtages med 

simpelt stemmeflertal. 

Hvert medlem uden kontingentrestance har 1 

stemme. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske, 

hvis mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede 

medlemmer stemmer for beslutningen. 

Ved personvalg stemmes på det antal personer, der 

skal vælges. Såfremt der opstilles flere kandidater en 

det nødvendige antal, foretages skriftlig afstemning. 

Generalforsamlingens dirigent afgør alle 

tvivlsspørgsmål vedrørende sagers behandling og 

stemmeafgivning. 

§ 8. Bestyrelsen 

Til foreningens bestyrelse vælges 6 medlemmer. 

Valgperioden er 2 år. 

Af bestyrelsen afgår hvert år 3 medlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, 

næstformand, kasserer og sekretær umiddelbart efter 

generalforsamlingen. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er 

til stede. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved 

simpelt stemmeflertal. 

Ved stemmelighed er formandens stemme 

udslagsgivende. 

§ 8. Bestyrelsen 

Til foreningens bestyrelse vælges 7 medlemmer. 

Valgperioden er 2 år. 

Af bestyrelsen afgår i ulige årstal 3 medlemmer og i 

lige årstal 4 medlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, 

næstformand, kasserer og sekretær inden 14 dage 

efter generalforsamlingen eller efter en 

ekstraordinær generalforsamling, hvorunder der er 

sket ændringer i bestyrelsens sammensætning. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 5 medlemmer 

er til stede. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved 

simpelt stemmeflertal. 

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. 

§ 9. Hæftelse 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den 

af foreningen til enhver tid tilhørende formue. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller 

bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

Do. 

§ 10. Regnskab 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
§ 10. Regnskab 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
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Regnskabet vedlægges en specificeret, afstemt 

fortegnelse over årets medlemmer, samt en 

fortegnelse over eventuelle aktiver. 

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen 

valgte revisor. 

Det reviderede regnskab skal være formanden i 

hænde inden 1. marts og skal underskrives af alle 

bestyrelsesmedlemmer. 

Regnskabet vedlægges en løbende ajourført og 

afstemt fortegnelse over årets medlemmer, samt en 

fortegnelse over eventuelle aktiver. 

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen 

valgte revisorer. 

Det reviderede regnskab skal være formanden i 

hænde inden 1. marts og skal underskrives af alle 

bestyrelsesmedlemmer inden udsendelsen til 

generalforsamlingen. 

§ 11. Kontingent 

Kontingenter opkræves en gang årligt og gælder for 

kalenderåret. 

Kontingenter opkræves på baggrund af en løbende 

ajourført edb-medlemsfortegnelse. 

§ 11. Kontingent 

Kontingentsats fastsættes på årets generalforsamling 

– gældende for efterfølgende kalenderår. 

Kontingent opkræves en gang årligt og gælder for 

kalenderåret. 

Kontingent opkræves på baggrund af en løbende 

ajourført og afstemt medlems-fortegnelse. 

Årsmærker udleveres først efter indbetaling af 

kontingent. 

§ 12. Tegning 

Foreningen tegnes af formanden. 

Over foreningens kontante midler og bankkonti 

disponerer kassereren - og/eller en anden af 

bestyrelsen bemyndiget person - efter bestyrelsens 

forskrifter. 

Do 

§ 13. Opløsning 

Til beslutning om foreningens opløsning kræves 

- at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede 

medlemmer, 

- på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med 

mindst 30 dages mellemrum 

- stemmer for opløsningen. 

Ved opløsning overgives foreningens formue til 

kulturhistoriske formål i Odsherred Kommune. 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 

16. maj 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13. Opløsning 

Til beslutning om foreningens opløsning kræves 

- at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede 

medlemmer, 

- på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med 

mindst 30 dages mellemrum 

- stemmer for opløsningen. 

Ved opløsning overgives foreningens formue til 

kulturhistoriske formål i Odsherred Kommune. 

Vedtaget på generalforsamlingen den  

 

 

 


