VEDTÆGTER
Lejre Museumsforening, Støtteforening for Lejre Museum/Roskilde Museum

§1.
Foreningens navn er Lejre Museumsforening,Støtteforening for Lejre Museum/Roskilde Museum.
Foreningens adresse er Orehøjvej 4, Gl. Lejre, 4320 Lejre.
§2.
Lejre Museum er afdeling af Roskilde Museum og underlagt bestemmelser gældende for dette
museum.
§3.
Foreningens formål er
 at arbejde for udbredelsen af kendskabet til Lejre Museum/Roskilde Museum og Lejreegnen
 at støtte museets i dets funktioner
 at støtte museets placering i lokalsamfundet.
§4.
Enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem.
§5.
Foreningen drives for det kontingent, der indkommer fra medlemmerne.
 b. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
 c. Ved kontingentrestance over 1 år slettes medlemskab automatisk.
§ 6.
Medlemskab af Lejre Museumsforening, Støtteforening for Lejre Museum/Roskilde Museum giver
adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én
stemme. Stemmeret på generalforsamlingen opnås – bortset fra i institutionens første regnskabsår
– først efter 3 måneders medlemskab.
§7.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april i Lejre kommune. Den indkaldes af bestyrelsen ved brev, mail eller tilsvarende individuel underretning til medlemmerne.
Generalforsamlingen skal indeholde følgende dagsorden:
 Valg af dirigent
 Bestyrelsen aflægger beretning
 Godkendelse af revideret regnskab
 Valg af bestyrelsesmedlemmer
 Valg af 2 suppleanter
 Valg af 2 revisorer
 Indkomne forslag
 Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være skriftligt indgivet til
bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.
b. Ekstraordinær generalforsamling afholdes med angivelse af dagsorden, når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af medlemskredsen skriftligt fremsætter ønske herom. Den indkaldes
som en ordinær generalforsamling.
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c. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed – hvis det ønskes ved skriftlig afstemning – og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet
af fremmødte medlemmer, jf. dog §§ 12 og 13.
d. Der føres protokol over det, der sker og eventuelt vedtages. Protokollen underskrives af dirigenten.
( I tilslutning til ændringerne i § 7 på generalforsamlingen 28. april 2014 pålagde generalforsamlingen bestyrelsen at sikre, at de individuelle indkaldelser til medlemmerne til de årlige generalforsamlinger altid udsendes med mindst 1 måneds varsel)
§ 8.
Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. De 2 udpeges af henholdsvis Gl. Lejre Bylaug og Lejre Historiske Forening, mens de øvrige vælges på generalforsamlingen.
 b. Formanden for museumsforeningen kan indtræde i bestyrelsen for Roskilde Museum.
 c. Formanden for museumsforeningen indgår i Museumsrådet.
 d. Udpegede og valgte bestyrelsesmedlemmer sidder 2 år ad gangen. For at sikre kontinuitet i bestyrelsens sammensætning vil der skiftevis afgå 2 og 3 valgte bestyrelsesmedlemmer årligt. Første gang vil 2 ud af de 5 medlemmer derfor blive valgt for 1 år. Disse 2 findes
ved lodtrækning.
 e. Genvalg kan finde sted.
 f. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld. De kan ikke modtage honorar.
§ 9.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer blandt de 7 bestyrelsesmedlemmer og fastsætter selv sin forretningsorden.
 b. Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 2 af bestyrelsesmedlemmerne finder
det fornødent.
 c. Formanden indkalder bestyrelsesmedlemmerne og giver i god tid før mødet de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.
 d. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og sørger for, at beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af bestyrelsesmødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen.
 e. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.
 f. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§ 10.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen, herunder dens økonomi, i overensstemmelse med reglerne i denne vedtægt, gældende love og andre retsregler.
 b. Bestyrelsen kan under sin ledelse supplere sig med udvalg til løsning af særlige opgaver.
§ 11. Hvert år inden den 1. marts skal bestyrelse udarbejde driftsregnskab og status for foreningen.
 b. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 15. marts, hvorefter det reviderede
regnskab sendes til bestyrelsens formand til forelæggelse for den førstkommende ordinære
generalforsamling.
 c. Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 12
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. Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
§
13. Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst
2/3 af medlemmerne stemmer for opløsningen. Opnås sådant flertal ikke, kan opløsningen mindst
14 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages af et flertal af de
fremmødte medlemmer.
§
14. Ved foreningens opløsning tilfalder alle midler, ejendele, arkivalier m v Lejre Museum.
Ovennævnte vedtægter er revideret ved beslutning på generalforsamlingen 23. april 2013 og bekræftet ved en fornyet beslutning af samme indhold på generalforsamlingen 28. april 2014.
Det bekræftes, at ovennævnte vedtægters indhold er ændret i overensstemmelse med de nævnte
generalforsamlingsbeslutninger.
…………………………………………………………………………………………………………………
………………….
( Sign. 28. maj 2014)
Ole Christiansen
Dirigent på ovennævnte generalforsamlinger
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