Vedtægter for Slægtshistorisk Forening i Hvetbo Herred.
§ 1.


Foreningens hjemsted er Egnssamlingen, Fårupvej 3, 9493 Saltum i Jammerbugt Kommune.



Foreningens formål er at samle slægtshistoriske interesserede for ved fælles indsats, foredrag og
ekskursioner at øge kendskabet til slægts- og lokalhistorisk forskning.




Som medlem kan optages enhver, som er interesseret i foreningens formål.
Medlemskontingentet fastlægges for 1 år ad gangen på foreningens ordinære generalforsamling, som
afholdes i april måned.



Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf 1 er udpeget af Egnssamlingens bestyrelse.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 2 vælges lige år – og 2 ulige år.
Medlemmet fra Egnssamlingens bestyrelse udpeges på deres årlige konstituerende møde.
Desuden vælges 1 suppleant og 1 revisor for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af specifikke opgaver.

§2.

§ 3.

§ 4.




§ 5.


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Indkaldelse hertil annonceres i Lokalavisen senest
14 dage før afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 5 dage før mødet. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, som følger kalenderåret.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg til bestyrelsen i henhold til § 4.
6. Valg af suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Afstemning afgøres ved simpelt flertal.



Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 1/2 af
medlemmerne begærer en sådan afholdt.



Foreningens opløsning kan kun ske efter 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 ugers
mellemrum, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer, stemmer for en opløsning.
Såfremt foreningen opløses skal alle foreningens midler overgå til Egnssamlingen.

§ 6.

§7.



Vedtaget ved stiftende generalforsamling den 28.6.2011. TA

