
 

 
 

Hoptrup Sogns Lokalhistorisk Forening 

 

 

VEDTÆGTER FOR 
 
 
 
 
 
 

HOPTRUP SOGNS 
LOKALHISTORISKE 

FORENING 
 



Hoptrup Sogns Lohalhistoriske Forening                           Side 1 af 8 

§ 1 

Navn og hjemsted. 

Stk. 1. Foreningens navn er Hoptrup Sogns Lokalhistoriske 

Forening. 

 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hoptrup Sogn, Haderslev 

Kommune, og postadressen er Hoptrup Hovedgade 62 

6100  Haderslev. 

 

§ 2 

 

Foreningens formål. 

 

Stk. 1. Foreningens formål er at skabe interesse for og sikre 

kildematerialer m.m. om sognets historie og historiske 

minder. 

 

§ 3 

 

Foreningens medlemskab af organisationer. 

 

Stk. 1. Foreningen er medlem af Haderslev Arkiv og 

Sammenslutningen af Lokalarkiver. (SLA). 
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§ 4 

 

Medlemskreds og kontingent. 

 
Stk. 1. Foreningen er åben for enhver, som tilslutter sig 

foreningens formål. 

Indmeldelse kan ske til bestyrelsen. 

 

Stk. 2. Det årlige kontingent betales senest 31. december. 

 

Stk. 3. Udmeldelse skal ske til bestyrelsen. 

Medlemmer har ikke krav på refusion af betalt kontingent. 
 

Stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der trods 2 

påkrav ikke har betalt kontingent. 

 

§ 5 

 

Generalforsamling. 
 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste 

myndighed. 
 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar- 

eller marts måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 

ugers varsel ved særskilt meddelelse. 

 

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal 

være formanden skriftligt ihænde senest 14 dage før general-

forsamlingens afholdelse. 
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Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, 

der har betalt deres kontingent senest dagen før generalfor-

samlingen.  

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

 

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal 

indeholde mindst følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Forelæggelse og godkendelse af 

bestyrelsens/formandens beretning. 

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent for næste år 

forslag fra bestyrelsen. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til  

§ 6, stk. 2 og 3. 

7. Valg af bestyrelsessuppleant(er) i henhold til 

§ 6, stk. 4. 

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

9. Eventuelt. 
 

Stk. 6. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede 

forhandlingerne. 

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol. 
 

Stk.7. Alle anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, 

medmindre nærværende vedtægter bestemmer andet. 

 

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 
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Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid 

indkaldes af bestyrelsen. 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 

1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav 

herom til formanden, ledsaget af en skriftlig dagsorden. 

 

Bestyrelsen skal udsende indkaldelsen, således at general- 

forsamlingen kan afholdes inden 2 måneder. 
 

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter samme 

regler, som den ordinær generalforsamling. 

 

§ 6  

 

Foreningens daglige ledelse. 
 

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, 

som består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsam-

lingen for 2 år ad gangen. 

 

Stk. 2. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. 

 

Stk. 3. Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. 

 

Stk. 4. Bestyrelsessuppleanter vælges af generalforsamlingen 

for 1 år ad gangen. 

Ved afgang fra bestyrelsen indtræder 1. suppleanten i det 

afgående medlems valgperiode. 
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Stk. 5. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med 

nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 

 

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter genera-

lforsamlingen og vælger en formand, en kasserer, en 

arkivleder og en sekretær. 

 

Stk. 7. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 

halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. 

 

Stk. 8. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i 

dennes fravær kassereren. 

 

Stk. 9. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol 

over bestyrelsens beslutninger. 

 

Stk. 10. Bestyrelsen kan udpege medlemmer til særlige 

opgaver. 

§ 7 

 

Tegningsregler. 

 

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i 

forening eller ved en af disses fravær, af formanden eller 

kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem. 

Kassereren tegner foreningen alene i almindelige ind- og 

udbetalinger. 
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§ 8 

 

Regnskab og revision. 

 

Stk. 1. Likvide beholdninger skal, udover det nødvendige til 

daglig drift, indsættes på en konto i et pengeinstitut. 

 

Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar - 31.december. 

 

Stk. 3. Årsregnskabet skal underskrives af alle bestyrelses-

medlemmer. 

 

Stk. 4. Det revisorpåtegnede årsregnskab kan medlemmerne 

afhente på arkivet, fra og med 8 dage før afholdelse af den 

ordinære generalforsamling eller på generalforsamlingen. 

 

Stk. 5. Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen 

valgte revisorer. 

Revisorer vælges for 2 år ad gangen, der vælges 1 hvert år. 

 

§ 9 

 

Hæftelse. 

 

Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for 

foreningens gæld, medmindre kravet er opstået ved en 

retsstridig handling. 
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§ 10 

 

Vedtægtsændringer. 
 

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver 

generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer 

for forslaget. 
 

§ 11 

 

Opløsning. 

 

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun vedtages, når mindst 

2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, på hver af to på 

hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal 

være ordinær. 

 

Stk. 2. Arkiv og materiel overlades ved opløsning af 

foreningen til et lokalt museum, historisk arkiv eller 

Landsarkivet í Aabenraa. 

 

Eventuelle kontante midler anvendes efter generalforsam-

lingens beslutning, dog således, at de kommer lokale 

foreninger i Hoptrup Sogn til gode. 

 

Ingen medlemmer kan gøre krav på udbetalinger. 

 

Nærværende vedtægter erstatter tidligere vedtægter. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 23.03.2022. 
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