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Forslag til vedtægtsændringer marts 2018. 

De foreslåede ændringer er vedrørende kassereren i § 6, § 7 og § 9 og er markeret med rødt. Slettede ord og 

sætninger er markeret med rød overstregning. 

VEDTÆGTER 
Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 7. januar 1993 og ændret på ordinær general-

forsamling d. 15. marts 1997, d. 21. marts 1998, d. 4 marts år. 2000, d. 3. marts 2001, d. 1. marts 2005, 

d. 4. marts 2006 og d. 1. marts 2014.  

§ 1. 

Foreningens navn er: HØRVÆVSMUSEET på KRENGERUP.  

§ 2. 

Foreningens formål er:  

at søge det tidligere, under navnet "Tommerup Væveri" i Koelbjerg siden 1932 drevne, i 1969 ophørte 

virksomhed, genetableret som "arbejdende museum", der kan formidle viden om vævemaskiner og 

væveteknik for offentligheden.  

at organisere og forestå driften af et sådan etableret museum  

at virke for udbredelse af kendskabet til vævning i almindelighed og hørvæveri i særdeleshed, herunder 

særligt hørvæveriets historie på Vestfyn og den nu ophørte "Hørfabrikken i Tommerup"  

at formidle viden om hørs egenskaber og anvendelse  

§ 3.  

Som medlemmer i foreningen optages alle med interesse for foreningens formål. 

Medlemmer har adgang til museet uden entré. Medlemmer der i væsentlig grad er, eller har været ak-

tivt arbejdende ved museets drift, administration eller bygningsarbejder benævnes "Aktivmedlemmer".  

Hvorvidt et medlem har status som "Aktivmedlem" afgøres i tvivlstilfælde af bestyrelsen.  

§ 4.  

Ordinært kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves een gang årligt.  

§ 5.  

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første lørdag i marts måned og skal indkaldes med 

mindst 14 dages varsel. Bestyrelse kan dog, såfremt der er vægtige grunde hertil, udsætte generalfor-

samlingen til et senere tidspunkt i marts måned.  

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med mindst følgende punkter:  

1. Valg af ordstyrer.  
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2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og vurdering af det næste.  

3. Regnskabsaflæggelse for forudgående kalenderår.  

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer til behandling  

6. Valg til bestyrelse  

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

8. Eventuelt.  

Generalforsamlingen ledes af den på generalforsamlingen valgte ordstyrer.  

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar, andre forslag senest 8 

dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal anføres i den udsendte dagsorden.  

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet og skal indkaldes, 

når mindst 2/3 af medlemmerne forlanger det. En sådan generalforsamling indkaldes med samme 

varsel som ordinær generalforsamling Der skal i indkaldelsen redegøres for årsagen til indkaldelsen.  

Afstemninger sker ved håndsoprækning. Hvis mindst 5 medlemmer anmoder om skriftlig afstemning, 

skal dette ske. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, dog ikke for så 

vidt angår ændringer i foreningens vedtægter eller forslag om foreningens opløsning, jvf. § 10 og 11  

§ 6  

Bestyrelsen består af 5–7 medlemmer og konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, 

og sekretær.   

Herudover kan bestyrelsen suppleres med indtil 2 suppleanter. Suppleanter har ikke stemmeret på 

bestyrelsesmøder.  

Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, det første år vælges dog de 2 sidst valgte medlemmer kun 

for 1 år. Genvalg kan finde sted. Såfremt en bestyrelsespost henstår ubesat i en del af valgperioden, 

kan bestyrelsen supplere sig efter eget valg, et valg der dog for den evt. resterende del af valgperioden, 

skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. Ved afstemning i bestyrelse skal mindst 4 

medlemmer være til stede. Står stemmerne ved afstemning lige, er formandens stemme afgørende.  

§ 7  

Formand, næstformand, kasserer og sekretær udgør foreningens forretningsudvalg, som leder for-

eningens daglige drift og økonomi efter retningslinjer vedtaget i den samlede bestyrelse.   

§ 8  

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte det findes nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrel-

sesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer deltager i et 

bestyrelsesmøde. Formand eller næstformand skal være den ene. Ved afstemninger er formandens 

stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.  

Bestyrelsen indkalder ca., 1. november aktivmedlemmer til fællesmøde, hvor forhold omkring museets 

drift og udvikling kan debatteres og tjene som vejledning for bestyrelsen. Andre medlemmer kan delta-

ge, men indkaldes ikke.  
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Bestyrelse kan arrangere faglige udflugter etc. for aktivmedlemmer med ledsager.   

Det påhviler bestyrelsen mindst 1 gang årligt at orientere medlemmerne om, hvorledes foreningens 

arbejde udvikler sig.  

Efter hvert bestyrelsesmøde udfærdiges et kort referat, der arkiveres samlet, som en protokol over 

arbejdet.  

§ 9  

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren har ansvaret for regnskabet og fører kassebog 

over løbende ind og udbetalinger, men kan overlade opstilling af balancer og årsregnskab til anden 

side.  

Overskud i et år skal overføres til følgende år og kan kun anvendes til at tilgodese foreningens formål.  

Regnskabet revideres af de af generalforsamlingen valgte 2 revisorer.  

Foreningens revisorer vælges for 2 år ad gangen.  

§ 10  

Ændringer i gældende vedtægter kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer 

på en generalforsamling stemmer derfor. Opnås dette ikke på en ordinær generalforsamling, indkaldes 

med mindst 14 dages varsel til ekstraordinær generalforsamling, hvor de på første generalforsamling 

forelagte ændringer kan vedtages med alm. stemmeflertal af de fremmødte medlemmer.  

§ 11  

Ophævelse af foreningen kan kun ske, dersom 2/3 af samtlige medlemmer ved en skriftlig urafstem-

ning har vedtaget ophævelsen.  

Ved foreningens ophævelse skal alt skriftligt materiale afleveres til lokalhistorisk arkiv i Glamsbjerg, der 

udvælger evt. bevaringsværdigt materiale. Egentligt regnskabsmateriale opbevares dog af kassereren i 

5 år efter foreningens ophævelse.  

Den siddende bestyrelse fordeler økonomiske midler til kulturelle formål i Assens Kommune.  

Øvrigt tilbageværende fordeler bestyrelsen efter bedste skøn.  

  

Som foreningens først valgte bestyrelse underskrev: Kurt Reindel (formand.), Ejvind Fink, Chr. E. Holck 

(kasserer), Inger Smedegaard og Gunhild Berg Olsen.  

Som bestyrelse efter ændringer vedtaget på generalforsamling d. 1. marts 2014 underskriver:  

Bodil Lindeloff, Knud Friis Sørensen, Inga Christiansen, Gunnar Brandt, Kurt Reindel, Kamma Hanne 

With, Else Høbye   

Supp.: Helen Lillebrohus og Marianne Krämer 


