
 

 

§ 1 – Foreningens navn og hjemsted:  

Foreningens navn er Lokalhistorisk Forening Bolbro med 

hjemsted i Bolbro Sogn, Odense. 

Foreningens adresse er formandens adresse. 

§ 2 – Tilhørsforhold Historiens Hus i Odense:  

I forhold �l registrering og bevaring af dokumenter, billeder m.v. er forenin-

gen underlagt Historiens Hus i Odense. 

§ 3 – Foreningens formål:  

Foreningens formål er: 

At fremme den almene interesse for Bolbro Sogns historie.  

At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder og lydoptagelser, trykt 

materiale og andre data uanset medium med �lknytning �l Bolbro Sogns hi-

storie, borgere, foreninger, virksomheder og ins�tu�oner i for�d og nu�d og 

frem�d. 

At s�lle det indsamlede materiale �l rådighed for offentligheden e&er de gæl-

dende regler for �lgængelighed i samarbejde med Historiens Hus, Odense. 

At formidle Bolbro Sogns historie f.eks. gennem uds�llinger bl.a. på Bolbro-

dagen – samt via de sociale medier.  

Det indsamlede materiale anses som offentligt eje, og dets forbliven som så-

dant garanteres. - Originalmateriale kan ikke udlånes. 

§ 4 - Foreningens medlemmer:  

Alle med interesse for Bolbro Sogns historie kan blive medlem.  

§ 5 - Kon#ngent 

Alle medlemmer af foreningen betaler et på Generalforsamlingen fastsat år-

ligt kon�ngent. 
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§ 6 - Ledelse, organisering og hæ(else:  

Foreningens øverste myndighed er Generalforsamlingen.  

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 5 personer, der kons�tuerer sig 

selv med formand, næs.ormand og kasserer. 

Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.  

Bestyrelsen fastsæ/er selv sin forretningsorden og beslu/er selv mødefrekvens. Bestyrel-

sen er beslutningsdyg�g, når et flertal er �l stede. - Formanden drager omsorg for, at der 

føres protokol over bestyrelsens forhandlinger. 

Foreningen tegnes af formanden og ved økonomiske disposi�oner af formanden og kasse-

rer i fællesskab.  

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæ&else for de forpligtelser, 

der påhviler foreningen.  

Bestyrelsens opgaver: 

At tage ini�a�ver, der kan virkeliggøre det beskrevne formål, herunder: 

finde fokuspunkter og sæ/e dagsorden �l møderne 

at bidrage �l formidling af ini�a�ver/ideer, f.eks. via opslag i lokalområdet, Facebook-

gruppe og medier. 

søge midler �l formidling samt foreningens dri& 

administrere Lokalhistorisk Forening Bolbros midler 

påse og være ansvarlig for, at samlingens materialer registreres forsvarligt, opbevares be-

tryggende og er offentligt �lgængelige med faste åbnings�der, dog sådan at de almindeli-

ge �lgængelighedsregler respekteres. 

udpege en leder af arbejdsgruppen under Historiens Hus i Odense 

samarbejder med andre arkiver og beslægtede ins�tu�oner 

§ 7 - Økonomi, regnskab og revision:  

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Bestyrelsen er ansvarlig over for Generalforsamlingen for budget og regnskab.  

Foreningens regnskab føres af kassereren.  

De på den ordinære Generalforsamling valgte revisorer har �l enhver �d adgang �l for-

eningens regnskaber – og skal inden Generalforsamlingen gennemgå og påtegne regnska-

berne.  

Revisorpåtegnet regnskab forelægges på den ordinære Generalforsamling �l godkendelse. 
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§ 8 - Indkaldelse #l Lokalhistorisk Forening Bolbros møder: 

Der indkaldes �l møde med minimum 2 ugers varsel. 

§ 9 - Generalforsamling:  

Foreningens øverste myndighed er Generalforsamlingen, som er beslutningsdyg�g uden 

hensyn �l antal fremmødte medlemmer. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmefler-

tal. Der kan kun stemmes ved fremmøde – og ikke ved fuldmagt. – Såfremt der ønskes 

skri&lig afstemning, skal dirigenten e&erkomme de/e, når blot ét medlem fremsæ/er øn-

ske herom. 

Stemmeret på Generalforsamlingen har alle, som re6digt har indbetalt deres kon�ngent i 

Lokalhistorisk Forening Bolbro. 

Generalforsamlingens beslutninger indføres i klubbens protokol.  

Ordinær Generalforsamling a7oldes senest ved udgangen af april måned. 

Bestyrelsen indkalder �l Generalforsamling med mindst 2 ugers varsel, med følgende dags-

orden og indhold:  

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Valg af referent  

4. Formandens beretning  

5. Indkomne forslag 

6. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. - Perioden er 01.01. - 31.12. 

7. Fastsæ/else af kon�ngent 

8. Fremlæggelse og vedtagelse af budget 

9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer  

10. Valg af 1 suppleant  

11. Valg af 2 revisor  

12. Valg af revisorsuppleant 

13. Eventuelt 

Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. I ulige år er 3 medlemmer på valg og i lige år 2.  

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal skri&ligt være bestyrelsen i 

hænde senest 5 dage, før Generalforsamlingen a7oldes. 
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§ 10 - Ekstraordinær Generalforsamling:  

Ekstraordinær Generalforsamling kan a7oldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, 

eller når mindst 2/3 af medlemmerne fremsæ/er skri&lig begrundet anmodning herom 

over for formanden. 

Generalforsamlingen skal a7oldes senest 30 dag e&er anmodning herom. 

Dagsorden for ekstraordinær Generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af 2 stemmetællere. 

3. Mo�va�on for indkaldelse. 

4. Eventuelt. 

§ 11 - Vedtægtsændringer: 

Vedtægtsændringer kan ske på en ordinær eller ekstraordinær Generalforsamling, når 

mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne. 

§ 12 - Foreningens ophør: 

Ved en eventuel opløsning af Lokalhistorisk Forening Bolbro skal de/e ske ved simpel 

stemmeflertal ved 2 på hinanden - med mindst 2 ugers mellemrum - følgende Generalfor-

samlinger, og eventuelle midler �lfalder ak�viteter i Bolbro Sogn. 

 

 

 

Således vedtaget på den S#(ende Generalforsamling den 03.11.2015. 

 

  ____________________________              ______________________________ 

    Dirigent      Bestyrelse 
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dage e&er anmodning herom. 


