Vedtægter for Kerteminde Museumsforening
1. Foreningens navn er Kerteminde Museumsforening med hjemsted i Kerteminde kommune.
2. Foreningens formål er at fremme interessen for byens og egnens historie og at støtte
Kertemindeegnens museer.
3. Museumsforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den afholdes hvert år i marts
måned og indvarsles af bestyrelsen mindst 14 dage forud.
4.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er som minimum:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning ved formanden
3. Orientering ved formanden eller museernes leder om museernes aktiviteter i det kommende år
4. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab
5. Orientering om foreningens arbejdsplaner for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
9 Fastsættelse af årskontingent
10. Eventuelt
5.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftlig t til
bestyrelsens formand og være denne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
6.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel på
samme måde som ordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, når ¼ del af medlemmerne eller mindst 30 anmoder herom – ledsaget af de
forslag, der ønskes behandlet.
7.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Sager, der
behandles af generalforsamlingen, afgøres ved simpel stemmeflerhed.
8. Vedtagelse af lovændringer eller foreningens ophævelse kræver dog møde af 2/3 af
medlemmerne, og forslag derom skal behandles som et særligt punkt på dagsordenen. Såfremt et
tilstrækkeligt antal medlemmer ikke er mødt, hvis sådanne forslag står på dagsordenen, skal der
med 8 dages varsel indkaldes til ny generalforsamling, der da uden hensyn til de mødtes antal er
beslutningsdygtig. Afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed.
9.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Valget gælder for 3 år ad gangen, således at
der de første 2 år afgår 2 medlemmer, det tredje år 3 medlemmer. Generalforsamlingen vælger
ligeledes 2 suppleanter (henholdsvis 1. og 2. suppleant), som skiftevis afgår hvert andet år.
Endvidere vælger generalforsamlingen 2 foreningsrevisorer, der afgår skiftevis hvert andet år.
Desuden vælges en revisorsuppleant, der er på valg hvert år.

9.a
Bestyrelsen udpeger tre medlemmer til Østfyns Museers bestyrelse, hvoraf mindst to er valgt af
bestyrelsens midte.
10.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand,
næstformand, kasserer og sekretær. Kassererhvervet må ikke forenes med formands - eller
næstformandshvervet. Museumsansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Der stemmes efter
almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der
afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder om året.
11.
Suppleanterne for bestyrelsesmedlemmerne kan uden stemmeret deltage i bestyrelsesmøderne.
12.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
13.
Kassereren fører foreningens regnskab, opkræver kontingent på en særlig konto og fører
medlemslisten.
14.
Ophæves museumsforeningen, tilfalder foreningens formue museumsformål i Kerteminde
Kommune.
15.
Vedtægterne er ændret den 22. marts 2017 og træder i kraft denne dag.

