
Vedtægter 

for 

Greve Museums Venner 

 
 

§ 1.  Foreningens navn er Greve Museums Venner. 

 

§ 2.  Foreningen har hjemsted på Greve Museum, Bækgårdsvej 9, 2670 Greve. 

 

§ 3.  Foreningens formål er: 

- at samle de mennesker som interesserer sig for det arbejde, der 

udføres på Greve Museum, 

- at støtte museet i dets funktioner med indsamling af effekter, indkøb, 

bevaring og formidling, og 

- at støtte museets placering i lokalområdet. 

- at arrangere udflugter til andre museer og til lokaliteter af historisk 

og kulturel interesse. 

 

§ 4.  Som medlem optages enhver husstand og enhver virksomhed/organisation, 

der betaler det årlige kontingent. 

Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling 

og anvendes til de i § 3 nævnte formål.  

Udmeldelse kan ske til en 1. januar. 

 

§ 5. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

 

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april måned.  

En lovligt indkaldt generalforsamling skal være indvarslet 14 dage før. 

Til generalforsamlingen skal dagsordenen indeholde følgende punkter: 

a)  Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 

           b)  Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens 

arbejde 

           c)  Aflæggelse af revideret regnskab.  

                Det reviderede regnskab medsendes i forbindelse med 

indkaldelse til generalforsamlingen. 

           d)  Forslag fra foreningens medlemmer. 

           e)  Fastsættelse af kontingent. 



           f)  Valg til foreningens bestyrelse. 

           g)  Valg af suppleanter. 

           h)  Valg af 1 revisor. 

            i)  Eventuelt. 

Forslag til generalforsamlingen sendes til formanden senest en uge inden 

generalforsamlingen og sendes efterfølgende til medlemmerne pr. mail. 

Hver husstand og hver virksomhed/organisation har 

1 stemme på generalforsamlingen.  

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. 

Afstemningen skal være skriftlig, såfremt 1 medlem fremsætter 

Begæring herom. 1 medlem kan højest modtage stemme ved skriftlig 

fuldmagt fra 2 medlemmer. 

Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og 

formanden. 

Referatet gøres snarest herefter tilgængeligt for foreningens 

medlemmer. 

Foreningens vedtægter samt eventuelle ændringer hertil gøres 

tilgængelig for medlemmerne. 

 

 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder 

anledning dertil, eller når mindst 10 % af medlemmerne har fremsat 

skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. 

I sidstnævnte tilfælde afholdes generalforsamlingen snarest muligt og 

Senest 4 uger efter begæringens modtagelse. 

 

§ 8. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på 

generalforsamlingen, hvor der tillige vælges 2 suppleanter. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 3 personer i lige år 

og 2 personer i ulige år. Genvalg kan finde sted. Suppleanterne er på valg 

hvert år og kan ligeledes genvælges. 

I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem udtræder i løbet af sin 2-års 

periode, vil den indvalgte person, der erstatter det udtrådte 

bestyrelsesmedlem, fortsætte i bestyrelsesmedlemmets periode. 

 

 

§ 9. Lønnet personale ansat på Greve Museum er ikke valgbare til bestyrelsen. 

Museets leder og andet personale kan efter aftale deltage i bestyrelsens 

møder. 

 



§ 10. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer 

og sekretær. 

  Der skal afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder årligt. Bestyrelsen 

Fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

§ 11. Vedtægterne kan ændres på generalforsamlingen, såfremt forslag herom 

er optaget på dagsordenen og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for 

ændringerne. 

 

§ 12. Opløsning af foreningen kan kun ske ved vedtagelse på 2 efter hinanden 

følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages 

mellemrum. 

 

§ 13. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens aktiver Greve Museum. 

 

 

 

 

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling 28. februar 2007. 

   

Vedtægterne er revideret på generalforsamlingen 10. april 2013. 

 

Vedtægterne er revideret på generalforsamlingen 09. april 2014. 

 

Vedtægterne er revideret på generalforsamlingen 21. april 2015. 

 

Vedtægterne er revideret på generalforsamlingen 30. maj 2021 

 


