
Vedtægter for 
Ballerup Historiske Forening 

 
 
 
§ 1 
Foreningens navn er Ballerup Historiske Forening. 
 
§ 2 
Foreningens formål er at virke for at udbrede kendskab til områdets arkæologiske, historiske, 
topografiske og kulturelle forhold – samt støtte bestræbelser for oprettelse og bevarelse af de i 
området værende kulturminder. 
Formålet søges fremmet ved udgivelse af Byhornet – samt f.eks. afholdelse af kurser, foredrag, 
udstillinger og udflugter. 
 
§ 3 
Enhver kan optages i foreningen som medlem mod betaling af det til enhver tid gældende 
kontingent. 
Foreninger og institutioner kan optages som medlem med én stemme. Livsvarigt medlemskab kan 
opnås ved betaling af et engangsbeløb svarende til ti gange det gældende årskontingent. 
Bestyrelsen har bemyndigelse til at udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfri. 
 
§ 4 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og ledes af en på generalforsamlingen 
valgt dirigent. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. 
Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig – uanset det fremmødte antal medlemmer. 
I indkaldelsen skal altid anføres dagsordenen: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Regnskab. 
4. Kontingentets størrelse. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg. 
7. Eventuelt. 
 
§ 5 
En afstemning på generalforsamlingen ledes af dirigenten og foregår ved almindelig 
stemmeflerhed ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot ét medlem 
kræver det – eller dirigenten bestemmer det. 



Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte 
medlemmer stemmer for ændringen. 
Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt til medlemmerne senest 14 dage før 
generalforsamlingen, og forslag fra medlemmernes side skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. Vedtægter, der er forelagt og godkendt på en generalforsamling, 
skal tilgå medlemmerne i det førstkommende nummer af Byhornet. 
 
§ 6 
Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling er som for ordinær. Indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling skal ske, når mindst 20 medlemmer i foreningen begærer det – eller et flertal i 
bestyrelsen har truffet beslutning derom. Begæringen skal foreligge skriftligt med underskrifter og 
angivelse af dagsorden. 
 
§ 7 
Generalforsamlingen vælger til varetagelse af foreningens interesser en bestyrelse bestående af 7 
medlemmer. Valgperioden er 2 år. 
Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen, formanden på ulige årstal, kassereren på lige 
årstal. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær på et bestyrelsesmøde snarest 
efter generalforsamlingen. Formand og næstformand udgør bestyrelsens forretningsudvalg. 
Af bestyrelsen afgår skiftevis lige og ulige antal medlemmer. 
Endvidere vælger generalforsamlingen 2 bestyrelsessuppleanter. 
Der vælges 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år – samt en revisorsuppleant, der afgår 
hvert år. 
Genvalg kan finde sted til alle hverv. 
 
§ 8 
Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal foregå med mindst 8 dages varsel, og bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er mødt. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen. 
Dagsordenen skal indeholde punktet: »Godkendelse af referat fra forrige møde.« 
Bestyrelsen kan nedsætte særlige arbejdsudvalg og interessegrupper. 
Foreningen tegnes af formanden eller dennes stedfortræder. Formand og kasserer kan i forening 
disponere over foreningens midler. 
 
§ 9 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret fra 1. januar til 31. december. Revisorerne reviderer det 
af kassereren udarbejdede regnskab og forvisser sig om kassebeholdningens og øvrige aktivers 
tilstedeværelse. 
Kassereren har pligt til at fremlægge det reviderede regnskab – forsynet med revisionspåtegning – 
på den ordinære generalforsamling. 
Medlemskontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling og forfalder hvert 
års første oktober. 
Opkrævning af kontingent sker sædvanligvis via PBS (Nets). 
Kontingentrestancer i mere end 3 måneder medfører tab af stemmeret, som først generhverves, 
efter at indbetalingen er kommet kassereren i hænde. 



 
§ 10 
Foreningens opløsning kan kun finde sted, når dette er vedtaget af 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger med mindst én måneds mellemrum. 3/4 af de fremmødte medlemmer skal på 
begge generalforsamlinger stemme for opløsningen, hvis denne skal være gyldig og endelig. 
Opløses foreningen, søges foreningens aktiver og samlinger overdraget Ballerup Kommune til 
tilsvarende formål – subsidiært overlades det til Statens Museumstilsyn at træffe bestemmelse om 
formuen og samlingens anvendelse. 
 
 
Vedtaget og godkendt på Ballerup Historiske Forenings ordinære generalforsamling den 15. marts 
2016 og afløser alle tidligere love. 


