Vedtægter for
Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn
Paragraf 1 - Navn og hjemsted
Foreningens navn er Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn.
Hjemsted er Gribskov Kommune, adressen er hos formanden.
Paragraf 2 - Formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Gribskov Kommunes lokalhistorie hovedsageligt indenfor
områderne Annisse, Helsinge, Mårum, Kagerup, Ramløse, Tibirke, Tisvilde, Valby og Vejby.
Dette formål søges hovedsageligt opnået ved:
At samarbejde med andre foreninger og institutioner, der arbejder for bevarelse af vores fælles
kulturarv.
At bistå og støtte Gribskov Stads- og Lokalarkiv.
At formidle lokalhistorien gennem lokalhistoriske aftener, foredrag og byvandringer m.m..
At udgive og støtte publikationer med lokahistoriske emner af almen interesse.
At give mulighed for interesserede at oprette en studiekreds indenfor slægtsforskning.
Paragraf 3 - Medlemskab
Som medlemmer kan optages personer med interesse for lokalhistorien i Gribskov Kommune.
Medlemsskabet dækker husstanden. Et medlem der ikke efterlever foreningens vedtægter og bestemmelser
kan - i ekstraordinære tilfælde – ekskluderes af foreningen ved en bestyrelsesbeslutning, men medlemmet har
ret til at indbringe bestyrelsens beslutning overfor den førstkommende generalforsamling. Det ekskluderede
medlem kan kun optages i foreningen ved generalforsamlingens beslutning.
Paragraf 4 - Kontingent og regnskabsår
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det kommende år og betales forud efter bestyrelsens
nærmere anvisning. Stemmeret til generalforsamlingen forudsætter at kontingentet er betalt senest ved
generalforsamlingens start. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Paragraffen er ændret.1
Paragraf 5 - Hæftelser
Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Foreningen hæfter alene med sine midler.
Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtigelser overfor foreningen ud over
kontingentbetalingen.
Paragraf 6 - Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i
januar kvartal. Der indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne med angivelse
af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel enten af bestyrelsen eller er
krævet skriftligt af mindst 25 af foreningens medlemmer. En ekstraordinær generalforsamling kan kun
behandle og træffe beslutninger om den dagsorden, som er udsendt med indkaldelsen. Hvert stemmeberettiget
medlem kan kun medringe en fuldmagt.
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På generalforsamling 26/1-2019.

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år.
Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 5 hverdage før generalforsamlingen)
Valg:
Bestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter til bestyrelsen
1 revisor og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. De vælges på generalforsamlingen for en 2 årig periode med 3
medlemmer i ulige år og 4 medlemmer i lige år. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.
Udover bestyrelsen vælges 1 revisorer med 2 årig funktionsperiode. Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer. Der tages
referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives både af referent og dirigent.
Paragraf 7 - Vedtægtsændringer
Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling med et flertal på 2/3 af de tilstedeværende
stemmeberettigede medlemmer. Det er en forudsætning at vedtægtsændringer har været udsendt sammen
med indkaldelsen/dagsorden til generalforsamlingen.
Paragraf 8 - Foreningens opløsning eller sammenlægning med anden forening
Beslutning om foreningens ophør eller sammenlægning med anden forening kan ske på en med dette formål
indkaldt generalforsamling.
For en nedlæggelse af foreningen eller sammenlægning med anden forening skal mindst 2/3 af de
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemme for. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Opnår
forslaget ikke dette flertal udskydes de øvrige dagsordenpunkter og bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær
generalforsamling med samme dagsorden. Her kan beslutning gennemføres med et flertal af de
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ved foreningens ophør tilfalder foreningens formue Gribskov Stads- og Lokalarkiv.
Ved sammenlægning med anden forening kan beslutning om formuens fordeling foretages på
generalforsamlingen.
Vedtægterne er vedtaget på foreningens generalforsamling den 18. oktober 2014.
og erstatter de tidligere gældende vedtægter fra 11. januar 1993.
Referent: Stig Olkjær

Dirigent: Peter Kalko

Paragraf 4 er ændret på ordinær generalforsamling 26/1-2019 jfr. referatet fra generalforsamlingen.

