Vedtægter
1.

Foreningens navn er

Lokalhistorisk Forening for KARUP-OMRÅDET
2.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til vor egns historie igennem f.eks.
- afholdelse af arrangementer med lokalhistorisk interesse,
- ekskursioner til steder med relation til lokalhistorie og
- udgivelse af hæfter eller kalendere medlokal historiske emner.

3.

Foreningen er støtteforening for Lokalhistorisk Arkiv i Karup

4.

Medlemskab kan opnås af enhver, som er interesseret i foreningens formålsparagraf.

5.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Denne bestyrelse konstituerer sig selv med formand,
næstformand, kasserer og sekretær. Alle valg gælder for 2 år således, at 3 fra bestyrelsen er på valg i ulige
årstal og 4 i lige årstal. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Disse er på
valg hvert andet år. (revisorsuppleant vælges dog hvert år)

6.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

7.

8.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse sker normalt ved offentliggørelse i den
lokale avis, men kan også ske skriftligt til alle foreningens medlemmer. Indkaldelse skal ske med mindst 8
dages varsel. Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren aflægger regnskab
Valg af 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer (se pkt.5)
Valg af 1 bestyrelsessuppleant
Valg af 1 revisor, samt 1 revisorsuppleant (se pkt.5)
Fremlæggelse af Lokalhistorisk Arkivs årsberetning
Indkomne forslag
Eventuelt
Medlemskontingentets størrelse fastsættes på general-forsamlingen.

9.

Hvis et medlem ikke har betalt kontingent inden årets udgang, slettes vedkommende af medlemslisten.

10. Hvis en generalforsamling vil vedtage lovændringer eller foreningens ophør skal mindst halvdelen af
foreningens medlemmer være til stede, og der skal være et stemmeflertal på mindst 2/3 af de fremmødte.
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig i henhold til ovenstående, skal der indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel, og denne er beslutningsdygtig uanset antallet
af fremmødte. Beslutningen træffes ved simpelt flertal. Ved opløsning af foreningen kræves dog en majoritet
på 2/3 af de fremmødte.
11. I tilfælde af foreningens opløsning skal en evt. formue og materialer overgå til Lokalhistorisk Arkiv i Karup.
Vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 2007.

