Vedtægter for

VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE FORENING
§1
Vallensbæk Lokalhistoriske Forening har hjemsted i Vallensbæk Kommune og arbejdsområde Vallensbæk
Kommune.
§2
Foreningens formål er:
• at udbrede kendskab til og skabe interesse for Vallensbæks historie ved at indsamle, registrere og
offentliggøre billeder, film, beretninger, redegørelser, protokoller og andet materiale, som giver
oplysninger af historisk og kulturel værdi,
•

at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for
tilgængelighed, og

•

at støtte bestræbelser, som går ud på at bevare, hvad der skønnes at have historisk og kulturel værdi i
kommunen.
Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådant garanteres.
§3
Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål, herunder også foreninger, firmaer
og institutioner.
§4
Kontingentsatserne der fastsættes af generalforsamlingen for ét år ad gangen forfalder til betaling den 1.
januar og skal være betalt senest 15. februar.
For indmeldelser efter 1. juli betales ½ kontingent.
§5
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 4-6 medlemmer valgt af generalforsamlingen.
Valgperioden er for bestyrelsen 2 år. Formand og 2-3 medlemmer vælges i ulige år og 2-3 medlemmer
vælges i lige år.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden. Formanden, eller i hans fravær næstformanden leder bestyrelsesmøderne, og har i tilfælde
af stemmelighed den afgørende stemme.
Der vælges desuden 2 bestyrelsessuppleanter. Valgperioden for disse er 2 år. 1 vælges i ulige år og 1 vælges
i lige år.
Der vælges 2 revisorer. Valgperioden er 2 år. 1 revisor vælges i ulige år og 1 revisor vælges i lige år. Der
vælges hvert år 1 revisorsuppleant.
Genvalg kan finde sted.
§6
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.
§7
Bestyrelsen udpeger en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets daglige drift. Bestyrelsen kan ligeledes
nedsætte særlige arbejdsudvalg og heri inddrage medlemmer uden for bestyrelsens kreds.
§8
Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelse skal
ske skriftligt til medlemmerne.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Stemmeret har ethvert medlem der ikke er i
kontingentrestance. Hvert medlemskab har én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Dagsordenen skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Fastsættelse af kontingentsatser for det kommende regnskabsår.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse.
Valg af en bestyrelsessuppleant.
Valg af en revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 10 dage før
generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmer i restance kan ikke blive behandlet på generalforsamlingen.
Skriftlig afstemning foretages, såfremt ét medlem ønsker det.
Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer
hvortil kræves fremmøde af mindst 1/3 af foreningens medlemmer, hvoraf 3/4 skal stemme for ændringerne,
dog kan § 2 og § 12 ikke ændres.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men der i øvrigt er flertal for vedtægtsændringer, indkaldes
til ekstraordinær generalforsamling inden 1 måned med mindst 8 dages varsel. Vedtagelse kræver mindst 2/3
af de fremmødtes stemmer.
§9
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig begæring til
formanden fra mindst 1/5 af medlemmer. Bestyrelsen indkalder da generalforsamlingen med 14 dages varsel
som tidligere anført.
§ 10
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
§ 11
Foreningens opløsning kan kun vedtages på en særlig generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers
varsel og kun med dette ene punkt på dagsordenen. En vedtagelse kræver fremmøde af mindst 2/3 af
foreningens medlemmer hvoraf 3/4 skal stemme for foreningens opløsning.
§ 12
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens arkivalier og midler Vallensbæk Lokalhistoriske Samling
under Vallensbæk Kommune, eller såfremt en sådan samling ikke findes, da Vallensbæk Kommune eller
alternativt Rigsarkivet, således at samlingens forbliven i offentligt eje garanteres.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 11. juni 2003, med ændringer d. 18. april 2007
og d. 20. april 2017.
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Niels Jørgensen, dirigent

