
Vedtægter for Lokalhistorisk forening for Hørup sogn  

 

§ 1 Foreningens navn er ”Lokalhistorisk Forening for Hørup Sogn” 

§ 2 Foreningens formål er at oplyse om sognets historie ved at indsamle og bevare minder  

af enhver art, dog især arkivalier og fotos. 

Foreningen driver tillige Lokalhistorisk Arkiv for Hørup Sogn 

§ 3 Enhver interesseret kan blive medlem af foreningen. 

§ 4 Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar/marts er foreningens 

øverste myndighed. 

 Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem annoncering 

i lokal presse eller gennem skriftlig meddelelse udsendt til medlemmerne. 

 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Forelæggelse af regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg til bestyrelse – suppleanter – revisorer. 

7. Eventuelt 

Den ordinære generalforsamling vælger foreningens bestyrelse, der består af 7 

medlemmer, som vælges for 3 år, så der vælges i rækkefølgen 2 – 2 – 3. De 2 

suppleanter til bestyrelsen er skiftevis på valg hver andet år, og det samme er de 2 

revisorer. 

Revisorsuppleanten vælges for 2 år ad gangen. 

Ethvert medlem kan på generalforsamlingen kræve skriftlig afstemning. 

§ 5 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden  

i hænde 8 dage før generalforsamlingen. 

§ 6 Foreningens regnskab er kalenderåret. 

      Foreningen tegnes af foreningens formand, næstformand og kasserer i forening. 

§ 7 Efter ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, 

næstformand, sekretær, kasserer og arkivleder. Alle valgt for 1 år ad gangen. 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når det med dagsordenen skriftligt er 

angivet overfor formanden, at det ønskes af 1) et flertal af bestyrelsen 2) en tredjedel 

af foreningens medlemmer. Dog kan en ekstraordinær generalforsamling tidligst 

afholdes 8 dage efter en ordinær generalforsamling. 



§ 9 Lovændringer kræver 2/3 flertal på generalforsamlingen. Opnås dette ikke, gælder 

stemmeflertal på en efterfølgende generalforsamling, der skal afholdes efter mindst 8 

dages forløb og inden 1 måned. 

§10 For en opløsning af foreningen kræves, at dette vedtages med ¾ af de afgivne 

stemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. På den sidste af disse 2 

generalforsamlinger, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes det skal 

forholdes med foreningens evt. økonomiske midler – dog er her simpelt flertal 

tilstrækkeligt. 

§11Opløses foreningen, skænkes alle dens effekter og genstande af enhver art til 

lokalhistoriske arkiver/foreninger i den tidligere Sydals Kommune – eventuelt til 

museet på Sønderborg Slot eller Landsarkivet i Aabenraa – efter accept fra 

Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke i daglig tale kaldet SKLA. 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2008, med ændring vedtaget på 

ordinær generalforsamling den 14. marts 2018 


