Vedtægter
for

Slægtshistorisk Forening
Guldborgsund

§1

Foreningens navn er ”Slægtshistorisk Forening Guldborgsund”
Foreningen er stiftet på Centralbiblioteket i Nykøbing F. den 28. marts 1984 under
navnet ”Slægtshistorisk Forening for Storstrøms Amt”

§2

1. Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles
indsats, oplysende foredrag og ekskursioner til arkiver og lignende at øge
kendskabet til slægtshistorisk forskning.
2. Foreningen er tilknyttet “Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger
3. Foreningens bestyrelse kan gå i dialog med arkiver, biblioteker, andre
foreninger, myndigheder og politikere med mere.

§3

Som medlemmer kan optages enhver, der er interesseret i slægtsforskning.
Indmeldelse sker ved henvendelse på hjemmesiden eller til et bestyrelsesmedlem .

§4

Foreningen afholder ordinære møder en gang i hver af månederne sept.-nov. og janapr. Gæster er velkomne mod et mindre gebyr.

§5

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse sker
gennem foreningens Nyhedsbrev for januar måned
Forslag, der ønskes behandlet på genralforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen pr. e-mail eller brev.
Til den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Formanden fremlægger beretning til godkendelse
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for næste kalenderår
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt
Ad. stk. 6 og stk. 7.
Hvis blot 1 medlem forlanger det, skal der afholdes skriftligt valg.
§6

Medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Information om betaling af medlemskontigentet udsendes på mail i januar
Kontigentet skal være betalt senest 5. februar.
Er kontingentet ikke betalt senest 1 måneds efter forfald, slettes medlemmet.
Genindmeldelse sker mod betaling af restancen.

§7

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingen med formand,
næstformand, kasserer og sekretær.
Valgene gælder for 2 år med afgang af henholdsvis 2
medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år, dog således, at formand og kasserer ikke
afgår samtidig.
Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant ligeledes
for 2 år af gangen. Genvalg kan finde sted.

§8

Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 af de repræsenterede medlemmers stemme
For at have stemmeret på generalforsamlingen skal kontingent for indeværende kalenderår
være betalt, jvf.§ 6. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde

§9

Foreningen tegnes udadtil af den til enhver tid valgte formand og 1 bestyrelsesmedlem.
Ingen af foreningens eller bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.

§10

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det eller 1/4
af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.
Indkaldelse sker med 14 dages varsel pr. e-mail eller brev til medlemmerne.
Årsag skal fremgå af indkaldelsen.

§ 11

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på
2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum,
stemmer herfor.
Generalforsamlingen træffer samtidig bestemmelse om, hvorledes foreningens eventuelle
ejendom og formue bedst kan anvendes til fordel for slægtshistorisk forskning
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