Vedtægter
For
Historisk Sogneforening for Bovrup – Varnæs
§ 1.
Foreningens formål er at vække og nære interessen for egnens historie.
Dette formål søges opnået ved:
1.
2.
3.
4.

At udgive og støtte udgivelsen af historisk litteratur vedrørende Bovrup – Varnæs eller emner i tilknytning hertil.
At drive og opretholde et lokalhistorisk arkiv.
At afholde møder og foredrag til fremme af lokalhistorisk interesse.
At værne om egnens historiske mindesmærker.

§2.
Foreningens og arkivets virkeområde er Bovrup – Varnæs området.
Medlemsbidraget fastsættes på den årlige generalforsamling.

§3.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for en toårig
periode, således at der skiftevis afgår tre og fire medlemmer hvert år. Første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde
sted. Endvidere vælges to suppleanter og to revisorer.

§4.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. november, med mindst otte dages varsel gennem den lokale presse
og skal mindst omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og protokolfører.
Formandens beretning.
Kassererens beretning.
Valg.
Eventuelt.

§5.

1

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer eller mindst 20 % af foreningens
medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom. Begæringen skal indeholde den ønskede dagsorden.

§6.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Endvidere kan bestyrelsen nedsætte to faste udvalg:
a.
b.

Skriftudvalget på tre medlemmer. Af disse skal to være medlemmer af bestyrelsen. Udvalget sørger at varetage
de under §1, stk. 1 angivne mål.
Arkivudvalg på tre medlemmer. Af disse skal to være medlemmer af bestyrelsen.
Udvalget skal sørge for at brug af samlinger sker under opsyn, således at gældende tilgængelighedsregler og
lovgivning overholdes.

§7.
Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.
Regnskabet revideres af to valgte revisorer og godkendes på den ordinære generalforsamling.

§8.
Nedlæggelse af foreningen kan ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med 4 ugers mellemrum, ved simpelt
flertal af de fremmødte.
Ved foreningens ophør overgår arkivmaterialet til Landsarkivet i Åbenrå, og foreningens midler til sognets
borgerforeninger eller andre lokalforeninger.

§9.
Vedtægtsændringer kan foretages ved generalforsamlings beslutning. Forslag herom skal fremgå af dagsordenen, og
vedtagelse sker ved simpelt flertal.

Vedtaget den 15. maj 1979.
Revideret den 28. oktober 2009.
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