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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, d. 1. marts 2014 og d. 3. marts 2018.  

§ 1 

Foreningens navn er: HØRVÆVSMUSEET Hørvævsmuseet på Krengerup.  

Foreningen er hjemmehørende i Assens Kommune. Foreningen er medlem af landsforbundet Fora. 

§ 2 

Foreningens formål er:  

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

te 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  

 at drive et arbejdende museum 

 at undersøge og fortælle om hørvævningens historie på Vestfyn og særligt om de ophørte virksom-

heder ”Tommerup Væveri” og "Hørfabriken i Tommerup” 

 at formidle viden om vævemaskiner og væveteknik 

 at formidle viden om hørs egenskaber og anvendelse 

 at virke for udbredelse af kendskabet til vævning i almindelighed  

 at undervise i tekstile færdigheder og udbrede kendskabet til tekstil kultur 

§ 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 aktivt arbejdende ved museets drift, administration 

eller bygningsarbejder benævnes "Aktivmedlemmer". Hvorvidt et medlem har status som "Aktivmed-

lem" afgøres i tvivlstilfælde af bestyrelsen.  

 

§ 4 

Kursisterne i et af Hørvævsmuseets aftenskolekurser orienteres ved tilmelding om foreningen og mu-

ligheden for at blive medlem.  

Kursisterne gives mulighed for at vælge et ekstra medlem til bestyrelsen for et år ad gangen. 

Kommentar [ 1]: Forslaget sam-

menskriver vedtægterne for Hørvævs-

museet og for Hørvævsmuseets 

Aftenskole. 

Desuden er vedtægterne forenklet 

efter bedste evne! 

Kommentar [ 2]: Fint at kende histo-

rien – men skal det stå her? 

Kommentar [ 3]: Fint at kende histo-

rien – men skal det stå her? 

Kommentar [ 4]: Fora skal nævnes 

når vi er medlem af deres landsfor-

bund 

Kommentar [ 5]: Formålet er om-

formuleret uden at ændre indholdet 

Kommentar [ 6]: Sidste punkt er 

Indføjet fra Aftenskolens vedtægter 

Kommentar [ 7]: Aktive medlemmer 

skal ABSOLUT IKKE at afskaffes, men 

behøver ikke nævnes i vedtægterne.  

Vi bør se på forretningsorden og 

anden beskrivelse af dagligdag mm 

Kommentar [ 8]: Ifølge Folkeoplys-

ningsloven §4 stk2 punkt 4 skal vi 

give deltagerne i den folkeoplysende 

virksomhed mulighed for en plads i 

bestyrelsen 

Marlene fra Fora foreslår dette: 

Deltagere i kursusvirksomheden orien-

teres om foreningens virksomhed og om 

muligheden for at øve indflydelse på 

ledelsen som medlem af foreningen.  

Der gives desuden mulighed for, at 

kursisterne kan vælge et ekstra medlem 

til bestyrelsen for et år ad gangen. 



 

Vedtægter for Hørvævsmuseet på Krengerup     Side 2 

§ 5  

Bestyrelsen udpeger en skoleledelse, som er ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne. Skole-

ledelsen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse i henhold til Folkeoplys-

ningsloven. 

Skoleledelsen udarbejder forslag til undervisnings- og aktivitetstilbud og træffer de fornødne aftaler 

med underviserne. 

§ 4 6 

Ordinært  Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves én gang årligt.  

§ 5 7 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  

Ordinær generalforsamling afholdes normalt hvert år den første lørdag i marts måned og skal indkal-

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

generalforsamlingen til et senere tidspunkt på året.  

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med mindst følgende punkter:  

1. Valg af dirigent  

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

3. Regnskabsaflæggelse  Aflæggelse og godkendelse af regnskab for forudgående kalenderår.  

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer til behandling  

6. Valg til bestyrelse og op til 2 suppleanter 

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.  

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 

Forslagene skal udsendes til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.  

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, ca. halvdelen vælges i ulige år, re-

sten i lige år. Der vælges desuden op til 2 suppleanter for et år ad gangen. 

Foreningen har 2 revisorer, der vælges skiftevis i lige og ulige år for 2 år. Revisorsuppleanten vælges for 

et år.  

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

når mindst 2/3 25 af medlemmerne forlanger det. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 

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

delsen. Indkaldelsen skal redegøre for årsagen til den ekstraordinære generalforsamling. 

Kommentar [ 9]: Fra aftenskolens 

vedtægter 

Bortset fra at ordet ”skoleleder” er 

erstattet af ”skoleledelse” 

Kommentar [ 10]: De to afsnit om 

valg er flyttet fra paragrafferne om 

bestyrelse (gammel § 8) og regnskab 

(gammel § 9) sådan at alt om general-

forsamling er samlet 
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Afstemninger sker ved håndsoprækning. Hvis mindst 5  et medlemmer anmoder om skriftlig afstem-

ning, skal dette ske.  

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte – se dog § 10 og § 11 angående 

ændringer i foreningens vedtægter og forslag om foreningens opløsning.  

§ 6 8 

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

tær.   

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.  

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. For-

mand eller næstformand skal være den ene. Ved afstemninger er formandens stemme afgørende i 

tilfælde af stemmelighed.  

Suppleanter har ikke stemmeret på bestyrelsesmøder.  

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

arbejdet.  

§ 7 9  

Formand, næstformand- og sekretær udgør foreningens forretningsudvalg, som leder foreningens dag-

lige 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.  

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.  

Kommentar [ 11]: Flyttet til § 5 

Kommentar [ 12]: Flyttet til § 5 

Kommentar [ 13]: Flyttet ned til 

afstemningsreglerne… 

Kommentar [ 14]: Flyttet til § 5 

Kommentar [ 15]: Flyttet ned til 

afstemningsreglerne… 

Kommentar [ 16]: flyttet fra den 

gamle § 8 hertil sådan at denne para-

graf omhandler alt vedr. bestyrelsens 

arbejde 

Kommentar [ 17]: Fra gammel § 8 

Kommentar [ 18]: Flyttet til ny para-

graf 8 

Kommentar [ 19]: Se kommentar i § 

3 – hverken fællesmødet eller udflug-

ten skal afskaffes… 

Kommentar [ 20]: Nemlig med 

bestyrelsens beretning på generalfor-

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

arbejdet.  

§ 9 10 

Foreningen udarbejder regnskab for Hørvævsmuseet og for kursusvirksomheden. Det skal klart fremgå, 

at tildelte midler fra folkeoplysningsloven er anvendt til deres formål. 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 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 Regnskabet revideres af de valgte 

revisorer..  

Foreningens revisorer vælges for 2 år ad gangen.  

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af forretningsudvalget. 

§ 10 11  

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 12 

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

ning har vedtaget ophævelsen.  

Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, 

hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte 

stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere nor-

malt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.  

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

udvælger evt. bevaringsværdigt materiale. Egentligt regnskabsmateriale opbevares dog i 5 år efter for-

eningens ophævelse.  

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

Øvrigt tilbageværende ejendele 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. … underskriver: 

Alle bestyrelsesmedlemmer… 

Kommentar [ 21]: Flyttet til § 8 

Kommentar [ 22]: Iflg. Folkeoplys-

ningsloven § 29 stk. 2: 

Regnskabet skal dokumentere, at for-

eningen har anvendt tilskuddet i over-

ensstemmelse med loven og de regler, 

der er fastsat i medfør heraf. 

Kommentar [ 23]: Flyttet til § 5 

Kommentar [ 24]: Pt har vi ikke 

noget om hvem der tegner forenin-

gen. 

Kommentar [ 25]: Voldsomt krav – 

næsten umuligt at opfylde! 

Kommentar [ 26]: Forslag fra Foras 

standardvedtægter 

Kommentar [ 27]: Igen: fint at kende 

historien – men behøver ikke stå her? 


