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Vedtægter
for
Ølgod Museumsforening
1.
Foreningens navn er "Ølgod Museumsforening”. Foreningens hjemsted er Ølgod Museum,
Vestergade 5-7,6870 Ølgod. Kontaktpersoner er Vardemuseerne eller bestyrelsen. Ølgod
Museumsforening er én af Vardemuseernes venneforeninger.
2.
Foreningens formål er at støtte museumsarbejdet og medvirke til udbredelsen af kendskabet til
egnens kulturhistorie i Ansager, Skovlund, Tistrup, Hodde, Strellev og Ølgod Sogne. Og kan ved
møder og udflugter give sine medlemmer lejlighed til at uddybe deres interesse for historiske og
kulturhistoriske forhold, fortrinsvis vedrørende egnen og økonomisk støtte Vardemuseerne i arbejdet
med at løse konkrete museumsopgaver i de nævnte områder.
3.
Alle interesserede kan optages som medlemmer af foreningen og indmeldelse sker ved
henvendelse til Ølgod Museumsforenings bestyrelsesmedlemmer.
4.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Medlemskortet gælder som adgang til alle afdelinger
under Vardemuseerne, undtagen til Tirpitz, hvor der gives rabat ved forevisning af medlemskort.
5.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af Varde Museumsforening, et
medlem fra lokalarkiverne i Ølgod Museumsforenings område. De øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer
vælges ved skriftlig afstemning for 3 år ad gangen, således at der hvert år afgår henholdsvis to, to
og et af de generalforsamlingsvalgte medlemmer. To suppleanter vælges for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
6.
Foreningen kan blive repræsenteret med et medlem i Vardemuseerne, idet venneforeningerne
vælger en repræsentant til bestyrelsen. Foreningen udpeger et medlem til bestyrelsen af Varde
Museumsforening. Foreningens formand er født formand for Ølgod Museums Fond.
7.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formand og
kasserer må ikke være samme person. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af medlemmerne er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden drager omsorg for, at møder
og beslutninger refereres i foreningens forhandlingsprotokol. Foreningen tegnes af formanden og
kassereren.
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8.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år inden udgangen af marts måned med indkaldelse mindst 14 dage forinden ved avertering i
de lokale blade eller ved skriftlig indkaldelse.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest syv
dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden for den ordinære generalforsamling må
mindst omfatte:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Ølgod Museums Fond
10. Eventuelt.
På generalforsamlingen træffes beslutninger, herunder om vedtægtsændringer ved simpel
stemmeflerhed. Kun medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen. Ved stemmelighed
fortages der lodtrækning. Beslutning om foreningens opløsning skal dog ske på to hinanden
følgende generalforsamlinger, der begge skal være indkaldt med mindst 14 dages varsel.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Afstemninger
skal foretages skriftligt, blot et medlem fremsætter begæring herom.
9.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning
eller skriftlig begæring indgivet til bestyrelsen og underskrevet af mindst 15 medlemmer. I
begæringen skal anføres, hvad der ønskes forelagt den ekstraordinære generalforsamling.
10.
Foreningens medlemmer hæfter ikke for forpligtelser, der ikke kan dækkes af foreningens formue
og har ikke krav på andel i formuen, når deres medlemskab ophører. Et medlem, der ikke efter
påkrav betaler kontingent rettidigt, betragtes som udmeldt af foreningen.
11.
I tilfælde af foreningens ophør overgår dens aktiver til Ølgod Museums Fond. Således vedtaget på
den stiftende generalforsamling den 29. marts 2017.

