
Orø Museum, vedtægter for hjemstavnsforeningen 16orø Mindero'

§i
Foreningens navn : Hj emstavnsforeningen "Orø N{inder"
Hjemsted: Bygaden 56,4305 Orø, Holbæk Kommune
Foreningens adresse er formandens adresse
Foreningen er medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver(SlA)

Foreningens formål er at styrke hjemstavns*?å* og interessen for gamle minder og øens fortid,
samt udbrede kendskabet til Orø og dens historie, ved indsamling og registrering af arkivalier og
bevaringsværdige genstande, samt formidling af denne viden gennem foredrag, arrangementer,
udstillinger m.m.. og ved at gøre det indsamlede materiale tilgængeligt for alle interesserede.

§3
Alle der vil bidrage til at formålsparagraffen opfyldes kan blive medlemmer. Endvidere kan egnens
offentlige institutioner og foreninger blive medlemmer med samme rettigheder som almindelige
rnedlemmer. Medlemsbidraget fastsættes på generalforsamlingen og giver gratis adgang til
foreningens samlinger.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§4
Foreningens myndigheder er generalforsamlingen og bestyrelsen. Generalforsamlingen har den
højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

§s
Den ordinære generalforsamling af holdes hvert år i marts måned. Forslag fra medlemmeme må
indleveres til formanden senest I uge før generalforsamlingen. Indkaldelse af generalforsamling
sker med mindst 14 dages varsel på den måde bestl,relsen anser for hensigtsmæssigt. Ekstraordinær
generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 25 Yo af
medlemmerne forlanger det. lndvarsling og tidsfrist som ved generalforsamling.
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Afgørelsen sker ved almindelig stemmeflertal

§6
Bestyrelsen bestfu af 5 medlemmer. De af generalforsamlingen valgte vælges tbr 2 år ad gangen
således, at der i lige år vælges 3 bes§relsesmedlemmer og i ulige år 2 bes§relsesmedlemmer.
Bes§relsen vælger formand, næstformand, kasserer m.m..
Foreningen tegnes af formand og kasserer i fæliesskab. Bes§relsen kan tildele kassersren fuldmagX
til at disponere over foreningens midler via netbank
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer, inklusiv formanden, er til stede.
Bes§relsen sørger for, at der føres protokol over indkofirne sager, både skænkede, indkøbte og
deponerede og sørger for disses forsikring mod brand og tyveri.

I



Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen

§7
På generalforsamlingen vælges hvert år en revisor og en revisorsuppleant

§8
Formanden sammenkalder bestyrelsen, leder dens forhandlinger og drager om§org for at der føres

protokol over beslutninger.
ilertallet af bestyrelsens medlemmer kan forlange bes§relsesmøde afholdt senest i løbet af 7 dage,

efter at de skriftligt har anmodet formanden herom.

§e
Ændring af foreningens vedtægter kræver at mindst Zl3 af de fremmødte stemmer herfor, og skal

forelægges Holbæk Kommune til godkendelse.

§10
Foreningen kan kun ophæves når der ved 2 på hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte

generalforsamlinger opnas 213 flertal for ophævelsen

§ 11

I tilfælde af foreningens ophævelse skai formue, museets og arkivets indbo, inklusiv foreningens

samlinger, overdrages Museurn Vestsjælland og Holbæk Stadsarkiv.

Det skal i så tilfælde i videst muligt omfang sikres at alle arkivalier og museumsgenstande forbliver

offentlig tilgængelige

forsamling 15111-2019

Dirigent

Og erstatter vedtægter vedtaget d. 28 marts 1941 ogd.17 juni 2002
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