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Vedtægter for NYBORG MUSEUMSFORENING 
 
Paragraf 1. 

Foreningens navn er Nyborg Museumsforening. 

Foreningens adresse er: Stendamsgade 9, Nyborg. Foreningens arbejdsområde er Nyborg kommune. 

Foreningen er repræsenteret i bestyrelsen for den selvejende institution Østfyns Museer. 

 

Paragraf 2. 

I samarbejde med den selvejende institution Østfyns Museer har foreningen som formål 

- at støtte den selvejende institution Østfyns Museers arbejde 

- at styrke og engagere interessen for den lokale historie og for museumsarbejdet i Nyborg kommune. 

- at sprede oplysning om områdets historie eventuelt i samarbejde med andre institutioner og 

    foreninger. 

- at støtte det museumsarbejde, der henvender sig til undervisningsinstitutioner i området. 

- at arbejde på at lette adgangen til andre museer o. lign. for foreningens medlemmer. 

- at arbejde for at udbrede kendskabet til områdets historie og historiske mindesmærker i videre kredse. 

Paragraf 3. 

Enhver, der er interesseret i foreningens formål, kan frit indmelde sig i foreningen. 

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et medlem af foreningens bestyrelse eller til den selvejende 

institution Østfyns Museers kontor i Nyborg. 

Ethvert medlem har fri adgang med ledsager til den selvejende institution Østfyns Museers afdelinger i 

Nyborg og Kerteminde kommuner, ligesom der kan indgås særaftaler med andre museer. 

 

Paragraf 4. 

Stk.1. Nyborg Museumsforening er en selvstændig forening, der på frivillig basis er knyttet til den selvejende 

institution Østfyns Museers afdelinger i Nyborg kommune. Foreningens funktion udøves ved: 

1. urafstemning 

2. generalforsamling 

3. bestyrelse 

4. interessegrupper 

   Stk. 2. Urafstemning skal finde sted i spørgsmål vedrørende optagelsesbetingelser, ændringer i 

foreningens struktur og foreningens eventuelle opløsning. 

Urafstemning skal ligeledes finde sted, når et flertal på en generalforsamling vedtager dette, eller hvis en 

samlet bestyrelse er enig herom. Urafstemning afgøres ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Ved 

afstemning om foreningens opløsning kræves dog mindst 3/4 af de afgivne stemmer. 

Stk. 3. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed på områder, hvor urafstemning ikke finder 

sted. 

   Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling én gang om året inden udgangen af marts måned. 

Indkaldelse skal foregå ved annoncering eller/og ved direkte udsendelse til medlemmerne senest fjorten 

dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens / bestyrelsens beretning 

3. Beretning fra interessegrupperne 
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4. Regnskab 

5. Budget og kontingent 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 

8. Indkomne forslag 

9. Evt. 

   Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. 

   Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på syv medlemmer samt en 1. og en 2. suppleant.  

Valgperioden er to år. På lige år er fire medlemmer på valg. På ulige år er tre medlemmer på valg. 

Suppleanter og revisorer vælges for et år ad gangen. Stemmeberettigede og valgbare er alle medlemmer, 

som er registrerede op til datoen for indkaldelsen til generalforsamlingen. 

På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed. Opløsning af foreningen afgøres 

dog endeligt på en ekstraordinær generalforsamling senest én måned efter, at urafstemning har fundet sted. 

Denne generalforsamlings opgave er at fastslå urafstemningens resultat. 

   Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller hvis mindst 25 

medlemmer ytrer ønske herom. 

   Stk. 5. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse under ansvar for generalforsamlingen. 

Formanden og kassereren kan i fællesskab tegne foreningen. På første møde efter generalforsamlingen 

konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Foreningen 

udpeger via bestyrelsen tre medlemmer til bestyrelsen for Østfyns Museer, hvoraf mindst to er valgt af 

bestyrelsens midte. 

Stk. 6. Interessegrupper kan dannes af mindst tre medlemmer. Interessegrupper kan dannes omkring 

særlige opgaver eller emner, der er i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

Interessegrupperne holder løbende bestyrelsen orienteret om arbejdets forløb. 

Interessegrupper kan modtage økonomisk støtte fra foreningen efter bestyrelsens beslutning. 

Paragraf 5. 

Foreningens regnskab varetages af kassereren. 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Regnskabet revideres af to valgte revisorer. 

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. 

Paragraf 6. 

Spørgsmålet om foreningens eventuelle opløsning skal tages op, hvis medlemstallet falder til under ti. 

Opløsning foretages efter proceduren nævnt i paragraf 4 stk. 2 og 3. 

Ved en eventuel opløsning af Nyborg Museumsforening overdrages foreningens nettoformue til den 

selvejende institution Østfyns Museer. 

 

 
 


