FORENINGEN
§1

§2

§3

§4

§6

MEDLEMMER
Som medlemmer kan optages alle interesserede.
Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages
med rettigheder svarende til ét medlemskab.
GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN FOR ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst
indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
2.1 Foreningen
2.2 Arkivet
3. Regnskab
3.1 Foreningen
3.2 Arkivet
4. Årsplan for arbejdsopgaver
4.1 Foreningen
4.2 Arkivet
4.3 Budgetter og kontingentfastsættelse

§7

§10

§11

§12

REGNSKAB
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Foreningens medlemmer betaler årligt kontingent, der
fastsættes på generalforsamlingen.
Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra
anden side.
Arkivets regnskab føres på en særskilt konto.
Revisorerne reviderer det af kassereren udarbejdede
årsregnskab inden 15. februar og kan foretage uanmeldte
kasseeftersyn.

GENERALFORSAMLINGSBESLUTNINGER

VALG TIL BESTYRELSE
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, en
førstesuppleant til bestyrelsen og en revisor.
I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, en
andensuppleant til bestyrelsen og en revisor.
Hvert år vælges en revisorsuppleant.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig
med formand, næstformand og kasserer.

§9

ARKIVUDVALG
Der dannes et arkivudvalg bestående af: Arkivlederen, 2
bestyrelsesmedlemmer samt 2 repræsentanter for de
øvrige medarbejdere ved arkivet.

Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt
stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Der
kan kun afgives én stemme pr. medlemskab, og der kan
ikke stemmes ved fuldmagt.

§8

ARKIVLEDER
Bestyrelsen udpeger og afsætter en arkivleder.
Arkivlederen er formand for arkivudvalget og fungerer
som sekretær for bestyrelsen med udtaleret, men uden
stemmeret i forbindelse med bestyrelsesmøder.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et
flertal af bestyrelsen ønsker det eller når mindst 1/3 af
foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring
herom med angivelser af motiveret dagsorden.
Indkaldelse sker som til ordinær generalforsamling med
angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære
generalforsamling skal afholdes i tidsrummet 3-6 uger
efter, at begæring herom er fremsat til formanden. Kun de
på dagsordenen opførte emner kan behandles.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og
forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske
værdier i Stenløse Sogn.
Foreningen virker som støttekreds for Stenløse Sogns
Lokalhistoriske Arkiv.
Foreningen kan virke for udbygningen af samarbejde
mellem kulturelt interesserede enkeltpersoner, foreninger
og institutioner med en samordning af kulturelle
aktiviteter for øje.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal.
Der indkaldes til generalforsamling med to ugers varsel
ved annoncering i de lokale blade eller ved direkte
henvendelse til medlemmerne.

§5

5. Indkomne forslag
6. Valg i henhold til § 8
7. Eventuelt

NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Stenløse Sogns Lokalhistoriske
Forening og dens hjemsted Stenløse Sogn, Odense
kommune. Postadresse: Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1,
5260 Odense S

BESTYRELSEN
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Der afholdes bestyrelsesmøder så ofte, det er nødvendigt,
dog mindst 2 gange årligt.
Bestyrelsessuppleanterne deltager i møderne med
udtaleret, men uden stemmeret.
Der føres beslutningsprotokol over møder og
generalforsamlinger.

§13

TEGNINGSREGLER
Formanden og et bestyrelsesmedlem eller i formandens
fravær tegner tre bestyrelsesmedlemmer foreningen.

§14

VEDTÆGTSÆNDRINGER
Stk. 1
Ændring af vedtægterne samt beslutning om opløsning af
foreningen kan ske med simpelt stemmeflertal ved to på
hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med
mindst to ugers mellemrum.
Stk. 2
I tilfælde af opløsning af foreningen træffer den opløsende
generalforsamling beslutning om anvendelse af
tilstedeværende værdier ved simpelt stemmeflertal.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 12. marts og den
ekstraordinære generalforsamling d. 2. maj 2002.
Jytte Boe Larsen (dirigent) Kaj Jensen (formand)

