
 
 

 
Vedtægter for Frederikshavn Museumsforening  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

1. Foreningens navn og status. 

Frederikshavn Museumsforening er en støtteforening til fordel for aktiviteter, der udgår fra 
Bangsbo Museum og Arkiv. Museet er en afdeling af den selvejende institution Nordjyllands 
Kystmuseum. 

Foreningens adresse er Bangsbo Museum & Arkiv, Dr. Margrethes Vej 6, 9900 Frederikshavn 

2. Foreningens formål. 

Foreningens formål er at udbrede interessen for og kendskabet til Bangsbo Museum og Arkiv. 

Foreningen skal ligeledes i samarbejde med Slægts- og Lokalhistorisk Forening i Frederikshavn 
medvirke til aktiviteter, herunder foredrag, som har til formål at styrke interessen for den lokale 
historie. 

3. Foreningens bestyrelse, sammensætning og valgmåde. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på museumsforeningens ordinære generalfor-
samling i marts måned. De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år 
ad gangen og afgår på skift efter en turnus, som fastlægges ved lodtrækning umiddelbart efter det 
første valg, således at 3 medlemmer alene er valgt for et år i disses første valgperiode.  Genvalg 
kan finde sted. 

I bestyrelsesmøderne deltager desuden en repræsentant udpeget af Slægts- og Lokalhistorisk 
Forening i Frederikshavn, som fuldgyldigt medlem. 

Bestyrelsen kan nedsætte et aktivitetsudvalg og andre relevante ad hoc-udvalg. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen, der er ulønnet, konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. I forbindel-
se med konstitueringen udpeger bestyrelsen samtidig et medlem til bestyrelsen for Nordjyllands 
Kystmuseum.  

Formanden - subsidiært næstformanden - indkalder til møder og leder disse.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde 
af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året. 
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4. Foreningens generalforsamling. 

Generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 2 ugers og 
højst 4 ugers varsel pr. e-mail og gennem annoncering i den lokale presse. Forslag, der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalfor-
samlingen. 

Generalforsamlingen har følgende punkter på dagsordenen: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
6. Valg af revisor. 
7. Fastsættelse af kontingent. 
8. Eventuelt. 

 
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 25 
% af medlemmerne anmoder om det. 
 
5. Foreningens regnskab. 
 
Revision af foreningens regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt revisor.  
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 
6. Vedtægtsændringer. 

Ændringer af vedtægterne kan ske på en ordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberet-
tigede fremmødte stemmer for. Afgives der ikke stemmer imod forslaget, er dette straks vedtaget 
på samme generalforsamling. Stemmer 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte for forslaget, 
men afgives der mindst én stemme imod forslaget, indkaldes til en ny ekstraordinær generalfor-
samling, hvor de pågældende vedtægtsændringer kan vedtages ved simpel stemmeflerhed uden 
hensyntagen til de fremmødte stemmeberettigedes antal. 
 
Forslag til vedtægtsændringer skal meddeles ved indvarslingen til den pågældende generalfor-
samling. 
 

7. Ophør. 

Ophør af foreningen kan besluttes efter samme principper som vedtægtsændringer. 
 
Såfremt foreningen ophører, tilfalder foreningens værdier Nordjyllands Kystmuseum. 


