
VEDTÆGTER FOR 

NYMINDEGAB MUSEUMSFORENING 
 

 

§ 1 Navn 

Foreningens navn er: Nymindegab Museumsforening. 

Nymindegab Museumsforening er en af Vardemuseernes venneforeninger. 

 

§ 2 Hjemsted 

Foreningens hjemsted er Nymindegab, Varde Kommune. 

 

§ 3 Stiftere 

Foreningens stiftere er anført i særskilt stiftelsesoverenskomst. Der er ikke tillagt stifter 

eller andre særlige rettigheder. 

 

§ 4 Formål 

Foreningens formål er at støtte Nymindegab Museums arbejde, samt at støtte bevarelsen 

af historien om Nymindegabmalerne og at styrke interessen for egnens historie. 

 

§ 5 Kontingent og medlemskab 

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, med et fast punkt på 

dagsordenen. 

Som medlem kan optages personer, foreninger, firmaer og selskaber, som støtter 

foreningens virke. 

Medlemskab af foreningen giver ret til fremmøde ved foreningens årlige generalforsamling. 

Hvert medlem har én stemme. Kollektivt indmeldte foreninger, firmaer og selskaber har 

ligeledes én stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

Endvidere har man som medlem af Nymindegab Museumsforening gratis adgang til 

Nymindegab Museum samt fordele fastsat af Vardemuseerne. 

 

§ 6 Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af marts måned. En lovligt indkaldt 

generalforsamling skal være indvarslet tre uger før. Forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før 

generalforsamlingen. 



På generalforsamlingen skal dagsordenen indeholde mindst følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om museumsforeningens arbejde 

3. Orientering fra Vardemuseerne 

4. Aflæggelse af regnskab 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Forslag fra museumsforeningens medlemmer 

7. Valg til museumsforeningens bestyrelse og suppleanter 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindeligt flertal, for så 

vidt der ikke efter gældende vedtægters § 11 (bestemmelse om vedtægtsændring og 

ophør) kræves kvalificeret flertal. 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal 

indkaldes når mindst fire medlemmer af bestyrelsen eller mindst halvdelen af foreningens 

stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. I disse tilfælde skal 

generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. 

 

§ 7 Bestyrelsens konstituering 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 6 medlemmer valgt på foreningens generalforsamling 

og 1 medlem udpeget af Vardemuseerne. 

Bestyrelsens medlemmer vælges og udpeges for en periode på 4 år. 1 bestyrelsesmedlem 

er på valg de lige årstal og 2 de ulige årstal. Genvalg kan finde sted. 

Hvert 4. år udpeges 1 medlem af Vardemuseerne. Genudpegning kan finde sted. 

Der vælges hvert år på generalforsamlingen 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor samt 1 

revisorsuppleant. 

Ved et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlems udtræden i valgperioden indtræder 

først valgte suppleant til den pågældende bestyrelsespost for resten af den udtrædendes 

valgperiode. 

Ved et udpeget bestyrelsesmedlems udtræden i valgperioden sker genudpegning til den 

pågældende bestyrelsespost for resten af den udtrædendes periode. 

 

§ 8 Bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Møder i bestyrelsen indkaldes af formanden, når et bestyrelsesmedlem fremsætter ønske 

herom. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Formandens stemme er 

udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. 



Foreningen er repræsenteret i Vardemuseernes bestyrelse, idet venneforeningerne i 

fællesskab udpeger et medlem til bestyrelsen. 

 

§ 9 Tegningsregler 

Museumsforeningen tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. 

 

§ 10 Regnskabsår og revisor 

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af den generalforsamlingsvalgte 

revisor. 

Bestyrelsen træffer bestemmelse om anvendelse af overskud i overensstemmelse med 

vedtægternes § 4. 

 

§11 Vedtægtsændringer/opløsning 

Ændring af foreningens vedtægter kan vedtages på generalforsamlingen når mindst 2/3 af 

de på generalforsamlingen afgivne stemmer går ind herfor, samt at mindst 10 af 

medlemmerne er mødt på generalforsamlingen. 

Bestemmelse om ophør kan kun træffes efter samme regler, som er gældende for 

vedtægtsændringer. Ved ophør af Nymindegab Museumsforening tilfalder foreningens 

midler Vardemuseerne. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 8. marts 2018 

 

Historik: 

- ændret på generalforsamlingen den 27. maj 2004 

- ændret på bestyrelsesmødet den 28. februar 2005 

- ændret på generalforsamlingen den 23. april 2009 


