Besættelsestidshistoriskselskab for Thy og Vester Hanherred
VEDTÆGTER

§1
Selskabets formål er:
* At fremme interessen for forskning i besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred.
* At holde forbindelse mellem personer og grupper i området, der arbejder med parallelle
problemer indenfor besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred.
* At søge den lokale besættelsestidshistorie formidlet til befolkningen gennem tæt samarbejde med
museer og lokalhistoriske arkiver.
* At publicere med nyt om arbejdet i Selskabets regi og om dets resultater.
§2
Som medlemmer kan optages personer der forsker indenfor selskabets emneområde. Endvidere kan
optages interesserede personer som kan tilslutte sig selskabets formålsparagraf, samt personer,
foreninger m. v. som ønsker at støtte selskabets arbejde. Indmeldelse sker ved indbetaling af
selskabets kontingent. Et medlem, der ikke har betalt sit kontingent to måneder efter sidste rettidige
indbetalingsdato, anses for udmeldt. Selskabets bestyrelse har ret til at ekskludere et medlem der,
efter dets skan, krænker selskabets formål, eller skader dets omdømme. Bestyrelsen kan udnævne
medlemmer, som efter bestyrelsens vurdering har ydet en fortjenstfuld indsats i selskabets regi, til
æresmedlemmer, som derved fritages for kontingent.
§3a

Selskabets ledelse varetages af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en sekretær en kasserer
og yderligere et medlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Valgperioden er to år. På valg til bestyrelsen er
hvert andet år to medlemmer, og de efterfølgende to år tre medlemmer. Genvalg kan finde sted. Der vælges én
suppleant, som ved forfald i bestyrelsen indtræder på den ledige plads i bestyrelsen. Suppleanten er på valg
hvert år. Genvalg kan finde sted. Hvis formanden afgår i løbet af en valgperiode, indtræder næstformanden i
formandens sted. Der foretages ved denne situation altid valg af ny bestyrelse ved førstkommende ordinære
generalforsamling.
Ud over de på generalforsamlingen valgte medlemmer af bestyrelsen, har bestyrelsen for Museums Center
Hanstholm (MCH) ret til at besætte en plads i bestyrelsen. MCH meddeler efter deres førstkomne
bestyrelsesmøde, hvem pladsen er tildelt.

§3b
Der vælges på generalforsamlingen en revisor. Valget gælder for et år. Genvalg kan finde sted. Der
vælges en suppleant for revisor. Valget gælder for et år. Genvalg kan finde sted.
§4

Selskabets kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Sidste rettidige
indbetalingsdato er den 1. april. Selskabets medlemmer og ledelse hæfter ikke personligt for de, for
selskabet, indgåede forpligtelser, for hvilke alene selskabet hæfter med dets respektive formue.
Selskabets medlemmer har ikke nogle forpligtelser over for selskabet ud over dets fastsatte
kontingent. Selskabets medlemmer har ikke krav på nogen del af selskabets formue eller udbytte af
nogen art.
§5
Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april måned, og
indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst 3 ugers varsel. Forslag der ønskes
behandlet, skal være formanden i hænde mindst 2 uger før. På generalforsamlingen afgøres alle
sager ved almindeligt stemmeflertal(= over halvdelen af de fremmødte medlemmer). Der føres
protokol over de vedtagne beslutninger.
§6
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse og revisor.
7. Valg af suppleanter: 1 Bestyrelsessuppleant samt 1 revisorsuppleant.
8. Fastsættelse af selskabets organisation.
9. Eventuelt (herunder kan der ikke foretages besluttende afstemninger)

§7
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af selskabets bestyrelse finder det
fornødent, eller når mindst 1/4 af selskabets medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til
dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er
modtaget. og den indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.
§8
Selskabet tegnes ved underskrift af formanden, dog ved større køb, samt ved optagelse af lån, af den
samlede bestyrelse.

§9
Bestyrelsen nedsætter de udvalg og projektgrupper, der er nødvendige for at selskabet kan leve op
til sit formål og gennemføre sine arrangementer. Formanden for hvert af de nedsatte udvalg deltager
i bestyrelsens møder. Beslutninger i bestyrelsen kræver tilslutning af mindst tre (3) af
bestyrelsesmedlemmerne. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Beslutninger skal
forelægges den efterfølgende generalforsamling.
§ 10
Selskabets regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december, og senest den 1 februar afgiver
driftsregnskab og status til revisorerne.
§ 11
Selskabet kan kun opløses når 2/3 af deltagerne på 2, på hinanden følgende, ekstraordinære
generalforsamlinger stemmer herfor.
§ 12
Ophører selskabet med at eksistere, tilfalder selskabets aktiver Museums Center Hanstholm
§ 13
Selskabets sekretariats adresse:
Museums Center Hanstholm
att. BSTH (formandens navn)
Postboks 102
7730 Hanstholm
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