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Vedtægt for SILKEBORG MUSEUMSFORENING

§ 1 Foreningens navn er Silkeborg Museumsforening. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

§ 2 Foreningens formål er med særligt henblik på de aktiviteter, der udgår fra Silkeborg Hovedgaard, at
støtte Museum Silkeborg i økonomisk og praktisk henseende såvel som i dets funktioner med indsamling,
bevaring og formidling af kulturhistorien såvel som generel assistance. Støttebeløb doneres til museet efter
bestyrelsens beslutning og med respekt for museets ønsker. Støttebeløbene kan akkumuleres. Beløb
doneres fortrinsvis til Hovedgården.

§ 3 Som medlem af foreningen kan optages personer, foreninger, institutioner og virksomheder, der ønsker
at støtte foreningens formål. Indmeldelse sker ved brev, tegningsblanket og lignende afleveret til museet
eller på indmeldelsesblanketten på museets/foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til et
bestyrelsesmedlem. Medlemskab er gyldigt, når senest opkrævede kontingent er betalt. Udmeldelse af
foreningen sker ved skriftlig meddelelse til foreningen. Ved udmeldelse refunderes betalt kontingent ikke.
Ved kontingentrestance ud over 1 år slettes medlemmet i medlemskartoteket. Kontingentets størrelse
fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte kontingentbeløbet i forbindelse
med hvervekampagner og lignende. Ét medlemskab giver én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Medlemskab giver medlemsfordele som fremgår af særskilt appendiks.

§ 4 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for
aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år og budget for det følgende år samt for, at der føres
kartotek over foreningens medlemmer. Regnskab og medlemskartotek føres af kassereren. Regnskabet
revideres af 2 revisorer valgt på generalforsamlingen. Udsendelse af kontingentopkrævninger, registrering
af kontingentbetalinger og rykning for restancer varetages af kassereren. Foreningens medlemsarkiv føres
digitalt i en database, som museet har adgang til med henblik på udsendelse af informationsmateriale og
lignende. Foreningen er ansvarlig for ajourføring af databasen. Foreningens driver en hjemmeside, som er
åben for offentligheden. Hjemmesiden kan organiseres som en menu på Museum Silkeborgs hjemmeside.
Foreningen administrerer og vedligeholder hjemmesiden.

§ 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Foreningens ordinære generalforsamling
holdes i marts måned. På generalforsamlingen aflægges beretning om foreningens virke og økonomi, der
foretages personvalg og tages beslutninger vedrørende eventuelt indkomne forslag. Ekstraordinær
generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning hertil. Ekstraordinær generalforsamling
skal afholdes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt og med angivelse af dagsordenforslag
fremsætter begæring herom til bestyrelsen. Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest 4
uger efter begæringen er modtaget. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og
ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af mindst 10 mødedeltagere. Ved
personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.
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Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Termin for personvalg fremgår af § 7. Forslag,
der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 1 uge før
generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen inden
udgangen af januar, og ændringsproceduren fremgår af § 8. Indkaldelsesfristen for ordinære og
ekstraordinære generalforsamlinger er 14 dage. Generalforsamling averteres i den lokale presse, på
museets/foreningens hjemmeside og på mail til medlemmer, der har opgivet deres mailadresse til
foreningen.
Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1. Valg af mødeleder og 2 stemmetællere
2. Aflæggelse af beretning om årets aktiviteter, herunder frivilligarbejdet og eventuelle fremtidsplaner –
debat og godkendelse
3. Aflæggelse af regnskab og redegørelse for økonomiske tilskud, som er videregivet til Museum Silkeborg
med særligt henblik på varetagelse af foreningens formål – debat og godkendelse
4. Budget og fastsættelse af kontingent - debat og godkendelse
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant
8. Indkomne forslag – debat og fremlæggelse til godkendelse
9. Evt.

§ 6 Foreningen ledes af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens
beslutninger. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren. Ved optagelse af lån
og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke
foreningens bestyrelse og medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler
foreningen. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af
sine medlemmer vælger formand, næstformand og kasserer. Udtræder en af forannævnte af bestyrelsen
konstituerer bestyrelsen sig på ny. Foreningens formand og næstformand indtræder i bestyrelsen for den
selvejende institution Museum Silkeborg. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Der
udarbejdes referat af møder og generalforsamlinger til foreningens protokol. Bestyrelsen kan nedsætte
underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver, og forestår organisering og
koordinering af frivilliggruppen, der støtter museet, jævnfør § 2. Formanden - i hans fravær
næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt på mail med angivelse af
dagsorden og med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsen indkaldes, når formanden skønner det nødvendigt,
eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sidstnævnte
tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. Der
afholdes mindst 1 møde pr. kvartal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
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§ 7 Valg på foreningens generalforsamling sker efter følgende regler: Valgbare til bestyrelsen er alle
medlemmer med undtagelse af lønnede ansatte på museet. De syv ordinære bestyrelsesmedlemmer
vælges hvert andet år (henholdsvis tre og fire medlemmer) for en toårig periode. De to revisorer vælges
skiftevis for en toårig periode. Ved første valg afgår efter lodtrækning den ene revisor efter ét år. Alle
suppleanter vælges hvert år.

§ 8 Vedtægtsændringer sker på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede,
og mindst 2/3 af disse stemmer for ændringen. Er en sådan generalforsamling ikke beslutningsdygtigt,
indkaldes til ny generalforsamling inden én måned, og på denne generalforsamling kan de pågældende
vedtægtsændringer vedtages med almindeligt flertal uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 9 Opløsning af foreningen sker på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til
stede, og mindst 2/3 af disse stemmer for opløsningen. Er en sådan generalforsamling ikke
beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling efter tidligst 8 dage og inden én måned. På denne
generalforsamling kan opløsning vedtages med almindeligt flertal uanset antallet af fremmødte
medlemmer.

§ 10 Datering: Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 22. marts 2018.
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