
 

 

 

V E D T Æ G T E R 

for  

Amagermuseets Venner 

 

§ 1 Navn  

1.1.  Foreningens navn er Amagermuseets Venner (herefter ”Museumsforeningen”). 

 

§ 2 Hjemsted 

2.1. Museumsforeningens hjemsted er Dragør Kommune.  

 

§ 3 Formål og ansvarsområde 

3.1. Museumsforeningens formål er at fungere som støtte og som sparringspartner for Den 

Selvejende Institution Museum Amager med særlig vægt på Amagermuseet og herigennem 

arbejde for at udbrede kendskabet til og brugen af dette. Det er endvidere formålet at 

fremme og opretholde befolkningens – primært den lokale befolknings – interesse for Mu-

seum Amagers museer og for Amagermuseet i særdeleshed.  

 

3.2. Formålet er endvidere at præge og søge indflydelse på udviklingen af Museum Amager, 

såvel dets museer som organisation og ledelse. 

 

3.3. Museumsforeningens formål opfyldes dels gennem museumsrelevante medlemsaktiviteter 

og dels gennem bestyrelsens virke i repræsentantskabet for Museum Amager, samt ved re-

præsentantskabets ret til at vælge to bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Museum 

Amager. 

 Repræsentantskabet for Museum Amager består af bestyrelserne i de tre støtteforeninger - 

Amagermuseets Venner, Dragør Museumsforening og Danmarks Lodsmuseumsforening. 

 

3.4. Som medlem af Museumsforeningen kan optages enhver med interesse for Museum Ama- 

ger.  

 

§ 4 Generalforsamlingen 

4.1. Generalforsamlingen er Museumsforeningens højeste myndighed.   

 

4.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts og har følgende 

dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af beretning 

3. Aflæggelse af regnskab 

4. Forelæggelse af budget 
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5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg til bestyrelsen inklusive suppleanter 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

 

4.3. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal 

fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 1. marts. 

 

4.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller ønske ytret 

af et flertal på en ordinær generalforsamling, eller såfremt skriftlig og begrundet begæring 

om en ekstraordinær generalforsamling fremsættes af mindst 25% af Museumsforeningens  

medlemmer. 

 

4.4.1. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter at begæringen er 

fremsat overfor bestyrelsen, eller bestyrelsen har truffet beslutning om afholdelse af en 

ekstraordinær generalforsamling.  

 

4.5. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med et varsel på mindst 8 dage og skal ske via 

Museumsforeningens hjemmeside og bekendtgørelse i et eller flere lokale blade. Indkal-

delsen skal angive dagsordenen for generalforsamlingen. 

 

4.6. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de frem-

mødte, jfr. dog pkt. 4.6.1. Medlemmerne kan stemme ved skriftlig fuldmagt udstedt til be-

styrelsen eller et andet medlem med stemmeret. 

 

4.6.1.     Medlemmer, der er i restance med betaling af kontingent har ikke stemmeret på generalfor-

samlingen. 

 

4.6.1. Til beslutning om ændring af Museumsforeningens vedtægter kræves at mindst 2/3 af for-

eningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at forslaget herefter træffes 

med almindelig stemmeflerhed. 

 

4.6.2. Såfremt kravet om fremmøde på generalforsamlingen ikke er opfyldt, men der i øvrigt 

blandt de fremmødte er flertal for forslaget, forelægges forslaget på en ny generalforsam-

ling, hvor det herefter kan vedtages med almindelig stemmeflerhed uden krav om 2/3 

fremmøde af medlemmerne. 

 

4.7. Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre et medlem eller bestyrelsen ønsker 

skriftlig afstemning, eller dirigenten måtte beslutte dette. 

 

 

§ 5 Museumsforeningens bestyrelse, sammensætning og valg samt repræsentantskab 

 

5.1. Bestyrelsen består af 9 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på en ordinær generalforsam-

ling. Herudover vælges på generalforsamlingen 2 suppleanter. 
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5.2. Bestyrelsen udgør Museumsforeningens repræsentanter i repræsentantskabet for Museum 

Amager. 

 

5.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger sin formand, næstformand og kasserer. Disse 

hverv kan ikke forenes. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. 

 

5.4. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på to år, således at der hvert år er et antal 

på enten 4 eller 5 på valg. 

 

5.5. Hvervet som bestyrelsesmedlem i Museumsforeningen og det heraf afledede hverv som 

medlem af repræsentantskabet i Museum Amager er ulønnet. 

 

 

§ 6 Bestyrelsens opgaver, ansvar samt beføjelser 

 

6.1.       Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

6.2.       Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. 

 

6.3. Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er forman-

dens stemme udslagsgivende, eller i tilfælde af formandens forfald til et møde – næstfor-

mandens. 

 

6.4. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg og definere dets kompetence. Forretnings-

udvalget skal som minimum bestå af formanden og/eller næstformanden og kassereren. 

 

6.5. Bestyrelsen vælger en sekretær der optager referater fra møderne. Referater formidles til 

bestyrelsesmedlemmer samt Museum Amager og de øvrige museumsforeninger.  

 

6.6. Bestyrelsen afholder minimum to møder om året og i øvrigt efter behov. 

 

6.7. Museumsforeningen tegnes af formanden eller ved dennes forfald – næstformanden – i 

forening med et bestyrelsesmedlem. 

 

6.8. Bestyrelsen er ansvarlig for Museumsforeningen drift og forvaltningen af Museumsfor-

eningens formue. 

 

 

§ 7 Budget, regnskab og revision 

7.1. Museumsforeningens bestyrelse skal årligt udarbejde forslag til budget, herunder forslag til 

kontingent for det kommende år. 

 

7.2.        Museumsforeningens regnskabsår er kalenderåret. 

 

7.3.        Årsregnskabet udarbejdes og underskrives af bestyrelsen ved formand og kasserer og på-

tegnes af Museumsforeningens revisor. 
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7.3.1.     Revisor vælges på generalforsamlingen jfr. pkt. 4.2.  

 

 

§ 8 Ophør af Museumsforeningen 

8.1. Forslag på en generalforsamling om Museumsforeningens opløsning kan kun vedtages 

såfremt mindst 2/3 af Museumsforeningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen 

(personligt eller ved fuldmagt) og såfremt forslaget herefter vedtages med ¾ af de afgivne 

stemmer 

8.2. Forslag om ophør af Museumsforeningen skal indeholde forslag om hvorledes der skal 

forholdes med Museumsforeningens formue og aktiver. 

 

   § 9 Øvrige bestemmelser 

 9.1. Såfremt der som arv, gave eller udlodning fra en fond, private eller andre tildeles Mu-

seumsforeningen aktiver eller kontante pengebeløb, overdrages disse til Museum Amager 

med mindre bestemmelse fra gavegiver eller testator er til hinder herfor. 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 23. april 2008 

 

Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


