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Vedtægter for Museumsforeningen for Hadsund og Omegn 
 
 
§ 1.  Foreningens navn er Museumsforeningen for Hadsund og Omegn, og dens hjemsted er Hadsund 
 Kommune. 
 
§ 2. Foreningens formål er: 

1. at støtte Hadsund Egns Museum i dets virke i Hadsund Kommune, dels økonomisk og dels 
ved at fremme interessen for lokalhistorien. 

2. alene eller i samarbejde med Hadsund Egns Museums at afholde arrangementer o.lign. 
med  kultur- og lokalhistorisk indhold. 

 
§3. Som medlemmer kan optages alle interesserede. Foreninger, institutioner og virksomheder kan  
 optages med rettigheder svarende til ét medlemskab. 
 
§ 4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. 
 Der indkaldes til generalforsamling med min. 14 dages varsel, ved annoncering i de lokale medier,  
 eller ved direkte henvendelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. 
 
§ 5. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 
  
 1.  Valg af dirigent og referent. 
 2.  Bestyrelsens beretning. 
 3. Aflæggelse af regnskab.   
 4.  Forelæggelse af budget og arbejdsplan (indeværende år). 
 5. Indkomne forslag. 
 6. Fastsættelse af kontingent (kommende år). 
 7a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 7b. Valg af suppleanter. 
 7c. Valg af revisorer. 
 8. Eventuelt. 
 Forslag til pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 
 
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsens flertal ønsker det, eller når mindst 
 10 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom, med oplysning om hvilke sager der ønskes 
 behandlet. 
 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden en måned efter begæring herom er fremsat, 
 og indkaldes med motivering for dens afholdelse, og i øvrigt som ordinær generalforsamling. 
 Vedtagelser sker med simpelt stemmeflertal uden hensyn til antallet af fremmødte. 
 
§ 7. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og skriftlig afstemning skal 
 finde sted, såfremt ét medlem fremsætter ønske derom. 
 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
§ 8. Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af 
 generalforsamlingen, for 2 år af gangen. 
 Der afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert år. 
 På generalforsamlingen vælges tillige to revisorer, og to suppleanter for bestyrelsen og én for 
 revisorerne. Suppleanter vælges for ét år af gangen. 
 Genvalg kan finde sted. 
 
§ 9. Umiddelbart efter valget konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og 
 sekretær, og udpeger 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Nordjyllands Historiske Museum. 
 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne. Bestyrelsen er 
 beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.  
 Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt, og i øvrigt så ofte som formanden eller 2 
 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. 
 Foreningen forpligtiges udadtil ved underskrift af formand og mindst et bestyrelsesmedlem. 
 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bestående af personer "udefra", men med et bestyrelsesmedlem 
 som koordinerende led mellem bestyrelse og udvalg. 
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§ 10. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen. 
 Halvdelen af kontingentet overføres til Hadsund Egns Museum til støtte for arrangementer, 
 publikationer eller udstillinger. 
 Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side. 
 Pengemidler, som foreningen råder over, skal indestå på en for foreningens oprettet konto i et 
 pengeinstitut. 
 
§ 11. Regnskabet føres kalenderåret og revideres af de 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. 
 For foreningens forpligtigelser hæfter alene dennes kapital. 
 
§ 12. Regnskabsårets overskydende midler efter henlæggelse til disponerede udgifter overføres til 
 Hadsund Egns Museum, enten i form af indkøbte effekter eller som likvide midler efter bestyrel-
 sens beslutning. 
 
§ 13. Ændringer i vedtægter samt opløsning af foreningen kan kun ske ved en generalforsamling, når 2/3 
 af foreningens medlemmer stemmer herfor, eller ved to på hinanden følgende generalforsamlinger 
 af de fremmødte medlemmer med simpelt stemmeflertal. 
 
§ 14. I tilfælde af foreningens ophør, overføres foreningens ejendele og formue til almennyttige kulturelle 
 formål i Hadsund, primært til museumsarbejde efter generalforsamlingens beslutning. 
 
§ 15. Foreningens protokoller og øvrige arkivalier afleveres løbende og ved ophør til Nordjyllands 
 Historiske Museums afdeling i Hadsund. 
 
 
 Således vedtaget på generalforsamlingen 3. december 2003 

 
 
  


