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VEDTÆGTER 

FOR 

VESTFYNS  MUSEUMSFORENING 

 
1. 

Foreningens navn er ”Vestfyns Museumsforening” med hjemsted i Assens. 

 

2. 

Foreningens formål er at fremme interessen for Vestfyns historie, arbejde for en større kulturpolitisk 

forståelse og at støtte den selvejende institution ”Museum Vestfyn”. 

 

3. 

Museumsforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den afholdes hvert år inden 

udgangen af juni måned, og indvarsles af bestyrelsen mindst 8 dage forud ved avertering i den 

lokale presse. 

 

4. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling  er: 

1.   Valg af dirigent. 

2.   Aflæggelse af årsberetning ved formanden. 

3.   Orientering ved formanden eller museets leder om museets aktiviteter i det forløbne år. 

4.   Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 

5.   Orientering om foreningens arbejdsplaner for det kommende år. 

6.   Valg af bestyrelse og suppleanter. 

7.   Valg af revisor. 

8.   Fastsættelse af årskontingent. 

9.   Behandling af forslag fra medlemmerne. 

10.  Eventuelt. 

5. 

Foreningens regnskab følger kalenderåret. 

 

6. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsens 

formand, og være denne i hænde senest 1.maj  

 

7. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel på samme 

måde som ordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling, når ¼ del af medlemmerne anmoder herom – ledsaget af de forslag, der ønskes 

behandlet. 

 

8. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Sager, der 

behandles af generalforsamlingen, afgøres ved simpel stemmeflerhed. 

 

 

 



 

2 

 

 

9. 

Vedtagelse af ændringer i vedtægterne eller foreningens ophævelse kræver dog møde af 2/3 af 

medlemmerne, og forslag derom skal behandles som et særligt punkt på dagsordenen. Såfremt et til- 

strækkeligt antal medlemmer ikke er mødt, hvis sådanne forslag står på dagsordenen, skal der med 

8 dages varsel indkaldes til en ny generalforsamling, der da uden hensyn til de fremmødtes antal er 

beslutningsdygtig. Afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. 

 

10. 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Valget gælder for 4 år ad gangen, således at der 

de første 3 år afgår 1 medlem, det fjerde år 2 medlemmer. 

Bestyrelsen udpeger af sin midte1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution ”Museum 

Vestfyn” 

 

11. 

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, 

kasserer og sekretær. Kassererhvervet må ikke forenes med formands- og næstformandshvervet. 

Museumsansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 

halvdelen af dens medlemmer er til stede. Der stemmes efter almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af 

stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder om 

året. 

 

12. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. 

 

13. 

Kassereren fører foreningens regnskab, opkræver kontingent og fører medlemslisten. 

 

14. 

Ophæves museumsforeningen tilfalder foreningens formue den selvejende institution ”Museum 

Vestfyn”. 


