
Vedtægter for Foreningen
 

Ansager Lokalhistoriske Arkivs Støtteforening
 
 
§ 1 Foreningens navn er Ansager Lokalhistoriske Arkivs Støtteforening.

Foreningen er stiftet den 16. august 2011, og har hjemsted og arbejdsområde i Ansager 
sogn.

 
§ 2 Formålet med foreningen Ansager Lokalhistoriske Arkivs Støtteforening er primært at:

1. Støtte Ansager Lokalhistoriske Arkiv økonomisk og kulturelt
2. Udbrede kendskabet til arkivets arbejdsfelt og Ansager sogns historie
3. I samarbejde med Arkivrådet for Ansager Lokalhistoriske Arkiv, at fremme og 

tilrettelægge kulturelle aktiviteter og formidle udgivelser af publikationer.
 
§ 3 Som medlem af Ansager Lokalhistoriske Arkivs Støtteforening kan optages alle myndige 

personer. 
Foreninger, virksomheder og institutioner kan optages med rettigheder svarende til ét 
medlemskab.
Medlemskabet er personligt, og der betales et årligt kontingent, der godkendes af 
generalforsamlingen.
Der kan også modtages bidrag fra anden side.
 

  § 4 Ansager Lokalhistoriske Arkivs Støtteforening overfører økonomisk støtte til Ansager 
Lokalhistoriske Arkiv hvert år, når foreningens regnskab er afsluttet.
Derudover kan Arkivrådet anmode om økonomisk støtte til konkrete projekter i årets løb.

 
§ 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Første gang år 2013.
Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel enten i de lokale blade eller ved direkte 
meddelelse.
 

§ 6 Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter på dagsorden:
 

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Kassereren aflægger regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse, suppleant 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt

 
Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 
§7 Til bestyrelsen vælges 3 eller 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Der vælges 2 revisorer samt 1 suppleant. Valgene gælder for 2 år.



Til bestyrelsen vælges der, alt efter om der er 3 eller 5 medlemmer, 1 eller 2 medlemmer i 
lige år og 2 eller 3 medlemmer i ulige år. Der afgår medlemmer, så der altid er enten 3 eller 
5 medlemmer i bestyrelsen. Første gang ved lodtrækning.
 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller 
når en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med motivering for 
begæringen. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel 
og afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat.

 
§ 9 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemning sker ved 

håndsoprækning, men såfremt blot ét medlem ønsker det, skal det ske ved skriftlig 
afstemning. Personligt valg sker ved skriftlige forslag og ved skriftlig afstemning.

 
§ 10 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. 
På bestyrelsesmøder deltager uden stemmeret en repræsentant fra Arkivrådet, der samtidig 
varetager jobbet som sekretær. Der føres protokol over bestyrelsens møder. 
 

§ 11 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.
 
§ 12 Regnskabsåret er kalenderåret.

De valgte revisorer reviderer regnskabet forud for generalforsamlingen.
Foreningens pengemidler indsættes på en i foreningens navn oprettet konto i et 
pengeinstitut.

 
§ 13 Skulle foreningen af den ene eller den anden årsag komme i store vanskeligheder eller helt 

ophøre, så overføres en eventuel formue til andet lokalhistorisk arbejde efter bestyrelsens 
beslutning.

 
§ 14 Ændringer i foreningens vedtægter kan kun ske, når dette med selvstændigt punkt, fremgår 

af dagsorden til en ordinær generalforsamling. På generalforsamlingen skal mindst 2/3 af de 
fremmødte stemme for forslaget for at det kan godkendes.

 
§ 15 Disse vedtægter træder i kraft straks ved foreningens godkendelse.
 
 

 
 

 


