VEDTÆGTER FOR
ROLFSTED SOGNS LOKALHISTORISKE FORENING
1. FORENINGENS NAVN
Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening
2. FORENINGENS HJEMSTED
Rolfsted, og herved forstås Rolfsted sogn, der består af Ferritslev, Rolfsted, Hudevad og
Kappendrup.
3. FORENINGENS FORMÅL
Gennem udadvendt virksomhed at udbrede kendskabet til og vække interessen for
Rolfsted sogns historie i fortid og nutid, samt at oprette og drive et lokalhistorisk arkiv i
Rolfsted.
4. FORENINGENS MEDLEMSKREDS
Alle med interesse for Rolfsted sogn kan optages som medlem (enkeltperson eller
husstand) mod at betale kontingent. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages
som medlemmer med rettigheder svarende til et medlemskab.
5. KONTINGENT
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Det skal anvendes til de i stk.
3 nævnte formål og til foreningens administration.
6. UDMELDELSE
Udmeldelse af foreningen kan ske når som helst.
7. REGNSKABSÅR
Regnskabsåret følger kalenderåret.
8. GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling
afholdes hvert år i april måned. Meddelelse om generalforsamlingens afholdelse og
dagsorden bilagt eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, udsendes skriftligt
mindst 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer
9. Valg af 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

9. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt 1/3 af medlemmerne fremsætter
skriftlig anmodning herom til formanden med angivelse af motiveret dagsorden. I
sidstnævnte tilfælde afholdes den ekstraordinære generalforsamling senest 4 uger efter, at
anmodningen er formanden i hænde.
Meddelelse om den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse og dagsorden
udsendes skriftligt mindst 14 dage før generalforsamlingen.
10. AFSTEMNING
Foreningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeafgivelse kan
ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem, dog kan intet medlem afgive mere end 2
stemmer.
Ved afstemning afgøres det foreliggende spørgsmål ved simpelt flertal.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved de fremmødte medlemmer.
Ændring af vedtægterne kan ske med 2/3 af de afgivne stemmer, såfremt det i den
udsendte dagsorden er anført, hvilke vedtægtsændringer, der vil komme til behandling på
den pågældende generalforsamling.
Stemmeafgivelsen sker normalt mundtligt, medmindre 1 af de tilstedeværende måtte
begære eller dirigenten anordne skriftlig afstemning.
11. BESTYRELSEN
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling og valgperioden gælder normalt
for 2 år. På ulige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og på lige årstal afgår 2
bestyrelsesmedlemmer. Så vidt muligt vælges et bestyrelsesmedlem fra hver by.
Bestyrelsen konstituerer sig efter valg med formand, næstformand, kasserer, sekretær og
almindeligt medlem og fastsætter selv sin forretningsorden.
Udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer.
Bestyrelsen kan søge og modtage bidrag til foreningens virksomhed udenfor de fastsatte
kontingenter.
Bestyrelsen fastsætter vedtægterne for det lokalhistoriske arkiv. Disse vedtægter skal
godkendes af ”SLA” Fyn og ”SLA” Danmark.
Bestyrelsen udpeger/afsætter arkivets leder.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper.
Ved eventuelt samarbejde/tilslutning med offentlig institution/myndighed kan bestyrelsen
uden vedtægtsændring udvides med en bestyrelsespost til denne.
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.
Ved forfald af et bestyrelsesmedlem indtræder suppleanten automatisk i bestyrelsen, der
om fornødent nykonstituerer sig.
12. FORENINGENS TILHØRSFORHOLD
Foreningen er medlem af ”Sammenslutningen af Lokal Arkiver” og ”Lokalhistoriske
Foreninger”.
13. FORENINGENS OPLØSNING
Foreningens kan opløses ved almindelig flertalsbeslutning på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvor opløsning har været på dagsordenen.
Ved opløsning skal arkivalierne deponeres, hvilket sker i samråd med Landsarkivet for
Fyn, Fåborg-Midtfyns Kommune og ”SLA” Fyn, dog således, at alt samles i Rolfsted igen,
hvis en tilsvarende forening optager arbejdet.
Ved foreningens opløsning afgør generalforsamlingen, hvorledes en eventuel formue kan
overføres til andet lokalhistorisk arbejde.

