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1)

Navn

Lokalhistorisk Forening Brande

2)

Formål

Foreningens formål er at støtte interessen for og arbejdet med lokal– og slægtshistorie på egnen ved at
arrangere kursur, foredrag, ekskursioner og arkivbesøg m.v., samt at være behjælpelig med indsamling
af lokalhistorisk materiale.
Det indsamlede materiale indgår i og registreres som
en del af Lokalhistorisk Arkiv Brande Bibliotek.

3)

Medlem

Som medlem kan optages enhver, der kan gå ind for
foreningens formål.

4)

Styrelsen

Foreningen ledes af en styrelse på min. 3 og max 5
medlemmer, der konstituerer sig selv med formand,
kasserer. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er
formandens stemme afgørende.

5)

Tegningsregler
a.

b.

c.

6)

Regnskab

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. Ved optagelse af lån og ved salg af fast
ejendom tegnes foreningen af den samlede be styrelse.
Kasseren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt
betaling af regninger. Kasseren kan råde over
foreningens konti, herunder betalingskort og net
bank til foreningens konti, samt indgå aftale her
om.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen
personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Medlemmerne betaler årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen og gælder for det
efterfølgende år.
Kontingent skal betales senest 1. marts.

Regnskabet revideres af 1 revisorer og fremlæg
ges på generalforsamlingen til godkendelse.
7)

Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalfor
samling, der afholdes hvert år i marts måned og
indvarsles 14 dage forud.
Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, når
mindst 20 % af medlemmerne fremsætter en
skriftlig begrundet begæring herom, eller hvis et
flertal af styrelsen ønsker det.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved formanden.
3. Regnskabsaflæggelse ved kasseren.
4. Fastlæggelse af næste års kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
(skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen).
6. Valg (2 års periode) af skiftevis 1 til 3
bestyrelses medlemmer, og for et år, 1
suppleant* og 1 revisor.
7. Eventuelt.
Fremsættelse af forslag, samt afstemninger skal
foregå skriftlig, hvis et enkelt medlem ønsker
det. Afgørelser træffes ved almindelig stemme
flerhed.
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af
de fremmødte medlemmer.
Referat af generalforsamlingen indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol.
Generalforsamlingens referat skal underskrives af dirigenten.
(*: Suppleanten træder ind senest, hvis bestyrelsen er mindre end
3 medlemmer)

8)

Ophør

Beslutning om foreningens ophør kræver, at 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemmer for ophør ved 2 på
hinanden indenfor 2 måneder følgende generalforsamlinger.
Ved ophør overdrages foreningens formue og evt.
ejendele til Lokalhistorisk Arkiv Brande.
-

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen
Torsdag den 26. marts 2015.
Bestyrelsens medlemmer:

Henning Jensen, Poul Erik Pedersen,
Anny Fromm Eriksen, Hans-Jørgen Lund,
Jens-Christian Kjær

