
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter for 

Johannes V. og Thits Venner 



Vedtægter for  

Johannes V. og Thits Venner 

§1 Foreningens navn er: Johannes V. og Thits Venner.   

Foreningens hjemsted er 9640 Farsø, Vesthimmerlands Kommune. 

§2 Johannes V. og Thits Venner har til formål at støtte Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet ved at 
stille frivillig arbejdskraft til rådighed for museets drift og ved at yde tilskud til museet. Foreningen 
arrangerer foredrag og andre aktiviteter, der udbreder kendskabet til Johannes V. Jensens og Thit 
Jensens forfatterskaber og øvrige kulturelle virksomhed.  

§3         Enhver, som ønsker at støtte formålet, kan blive medlem af foreningen.  

§4 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år i  

oktober måned. 

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage 
før generalforsamlingen. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:  

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Valg af to suppleanter 

8.  Valg af revisorer og revisorsuppleant 
9.  Eventuelt 

§5           Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 6 personer, hvoraf de 5 vælges på 

   generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der i lige år vælges 2 og i ulige 3  

   personer. Den sidste person i bestyrelsen vælges af Lions Club, Farsø.  

   Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
 

 

 

§6          Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Formandens stemme er 

afgørende i tilfælde afstemmelighed.  
              På generalforsamlingen vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter for en 1- årig periode. 



§7          Regnskabet går fra 01.07. til 30.06. Kassereren forelægger det reviderede regnskab på 

generalforsamlingen. Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne 
vælges for l år ad gangen. Der vælges ligeledes l revisorsuppleant for l år. 

§8          Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.  

§9        Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller når 1/3 af foreningens 
medlemmer begærer det overfor formanden med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær 
generalforsamling skal indkaldes med sædvanligt varsel senest l måned efter begæringens 
modtagelse. 

§10        Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen med simpelt flertal, med mindre 

vedtægterne bestemmer noget andet. Stemmeberettigede er medlemmer, der ikke er i 
kontingentrestance. Hvis et medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt. 

§ 11       Nærværende vedtægter kan ændres med 2/3’s flertal af de fremmødte medlemmer på en 

generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med 

indkaldelsen til generalforsamlingen. 

§ 12       Foreningen kan opløses, når det sker på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 

14 dage og højest 2 måneders mellemrum med 2/3 af de fremmødtes stemmer. Ved foreningens 

opløsning tilfalder dens formue Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet. 

 

 

 

 
 

Vedtaget 30.10.2019 


