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VEDTÆGTER FOR STØTTEFONDEN FOR BEDER-MALLING 

EGNSARKIV 

§1: FONDENS NAVN 

Støttefonden for Beder-Malling Egnsarkiv 

§2: FONDENS FORMÅL 

Fondens formål er at skaffe midler til indkøb og drift af Beder-Malling Egnsarkiv. 

Der kan også ydes tilskud til kursusudgifter for Egnsarkivets medarbejdere. 

Hjælpemidlerne udlånes til Egnsarkivet, men de udlånte ting tilhører Støttefonden. 

Midlerne søges tilvejebragt gennem bidrag fra foreninger, fonde og andre 

interesserede, samt indtægter fra udgivelse af bøger, kalendere og lignende. 

§3:MEDLEMSKAB 

Aktive medarbejdere i Beder-Malling Egnsarkiv vil automatisk være medlemmer af 

fonden. 

Medlemsskab og rettigheder ophører, når en medarbejder udtræder af Egnsarkivet. 

Medlemmerne har ingen økonomiske forpligtigelser overfor fonden, men ej heller 

krav på udbytte eller andel af Fondens formue. 

§4: FONDENS MIDLER 

Fondens indtægter tilfalder alene denne og skal på passende måde anvendes til bedste 

for dens formål. 

Fondens midler, udover hvad der indestår i hjælpemidler, som bruges af arkivet, skal 

være indsat på en bankkonto lydende på Fondens navn. 

§5: GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen er Fondens højeste myndighed. 

Der afholdes generalforsamling hvert år i februar – marts måned. Bestyrelsen 

indkalder skriftligt med mindst 14 dages varsel. 

Alle sager afgøres ved almindeligt flertal. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

1 Valg af dirigent 

2 Formandens beretning 

3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

4 Valg af bestyrelse 

5 Valg af revisor 
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6 indkomne forslag 

7 Eventuelt 

§6: BESTYRELSEN 

Bestyrelsen består af tre medlemmer og en suppleant. To medlemmer vælges i ulige 

år, 1 medlem i lige år. Medlemmerne vælges for to år af gangen, suppleanten dog kun 

for et år. 

Valgbar til bestyrelsen er kun medarbejdere i Beder-Malling Egnsarkiv. 

Alle kan genvælges. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær og har den 

daglige ledelse af Fonden. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når den er fuldtallig. Ved beslutning om 

indkøb/vedligeholdelse over kr. 2000-, skal der være enighed i bestyrelsen. 

Medlemmer af Fonden forpligtes af bestyrelsens underskrift. 

§7: REGNSKAB 

Fondens regnskabsår er kalenderåret. 

Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. 

Revisor tilstilles det afsluttede regnskab i januar, som så fremlægges på 

generalforsamlingen med hans/hendes bemærkninger. 

§8: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen eller tre 

medlemmer af Fonden fremsætter begæring herom indeholdende motiveret 

dagsorden. 

§9: OPLØSNING AF FONDEN 

Fonden kan kun opløses ved nedlæggelse af Beder-Malling Egnsarkiv. Såfremt 

medarbejderstaben på et tidspunkt udgør færre end to medlemmer, skal der indkaldes 

til ekstraordinær generalforsamling med henblik på en eventuel opløsning af Fonden. 

Ved en eventuel opløsning af Fonden afgør generalforsamling ved almindeligt flertal, 

hvad der skal ske med Fondens aktiver, med midlerne skal anvendes i Beder-Malling 

Sogne. 

Vedtaget på en stiftende generalforsamling afholdt på Beder - Malling Egnsarkiv d. 

9.januar 1992. 

Vedtægterne er ændret d. 29. april 1997, Vedtægterne er ændret d. 20. april 2010 

Vedtægterne ændret 13. april 2011 


