DRAGSHOLM LOKALHISTORISKE FORENING

Vedtægter
gældende fra 15. marts 2016

1. Formål
Dragsholm Lokalhistoriske Forening har til formål at udbrede kendskab til og vække
interesse for lokalhistorien i Gammel Dragsholm Kommune og at støtte Odsherred
Lokalarkiv.
2. Tilhørsforhold
Foreningen er selvejende.
Foreningens hjemsted er Odsherred kommune.
3. Organisation
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Heraf
afgår 4 medlemmer i lige årstal og 3 medlemmer i ulige år. Endvidere vælger
generalforsamlingen for eet år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og
1 revisorsuppleant.
I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, kasserer og
sekretær.
Formand, kasserer og sekretær har i fællesskab tegningsret for foreningen.
Bestyrelsen fastlægger sin egen forretningsorden.

4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære
generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned og indkaldes af bestyrelsen
med 14 dages varsel og med oplysning om dagsorden for det berammede møde.
Indvarslingen skal ske skriftligt til medlemmerne eller i de lokale aviser.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til
formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når
mindst 1/4 af medlemmerne begærer det med oplysning om dagsorden for det
begærede møde. Bestyrelsen indkalder da til generalforsamlingen med 14 dages
varsel som ovenfor anført.

Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de
fremmødte medlemmer.
Jf. dog bestemmelsen i § 7.
Følgende punkter skal behandles på den ordinære generalforsamling.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
Frist for indsendelse af forslag til formanden er senest 8 dage før
generalforsamlingen.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisorer og en revisorsuppleant.
8. Fastlæggelse af kontingent.
9. Eventuelt.

5. Medlemskab
Generalforsamlingen fastsætter årskontingentet. Som medlemmer kan optages
enkeltpersoner, foreninger, institutioner m.v.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ingen økonomiske
forpligtelser over for foreningen udover kontingentet.
6. Økonomi
Foreningens reviderede regnskab offentliggøres i forbindelse med
generalforsamlingen.
Regnskabet følger kalenderåret.
Indkomne midler er foreningens ejendom.

7. Vedtægtsændringer - ophør
Vedtægtsændringer, der er fremsat af bestyrelsen - bortset fra forslag til opløsning
af foreningen - kan vedtages på foreningens førstkommende ordinære
generalforsamling med simpel stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte
medlemmer på generalforsamlingen.
Til vedtægtsændringer, der ikke er fremsat af bestyrelse samt til opløsning af
foreningen, kræves beslutning på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af
foreningens medlemmer er til stede. Er dette medlemstal ikke mødt, indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antallet af
fremmødte.
I tilfælde af ophør tilfalder foreningens midler en forening med lokalhistorie som
hovedformål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22. juni 1981 og ændret
ved generalforsamlingerne 22. marts 1982, 28. marts 1984, 23. april 1986,13. april
1988, 24. april 1990, 1. april 1992, 11. april 2002 , 23. april 2008, 25. marts 2009 og
15. marts 2016.

