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VEDTÆGTER
for
Selskabet
M/S MUSEET FOR SØFARTS VENNER

§1
1.

NAVN
Selskabets navn er M/S MUSEET FOR SØFARTS VENNER.

§2
2.

FORMÅL
Selskabets formå er at være til støtte for M/S Museet for Søfart og at virke for forøgelsen og forbedringen af dettes samlinger. Selskabets midler kan efter bestyrelsens bestemmelser foruden til indkøb af museumsgenstande, tillige anvendes til andre museale formål.
De midler, hvormed dette formål søges nået, er:
•
•
•

Årsbidrag fra Selskabets medlemmer
Donationer samt salg af maritime kunstgenstande
Udbytte fra fondene

§3
3.

MEDLEMMER
Som medlem kan optages personer, institutioner eller firmaer. Ethvert medlem har
gratis adgang til museet. Selskabet udgiver og bekoster, for så vidt som dets økonomi
tillader det, støtte til museets årbog. Museets direktør er – eventuelt sammen med en
eller flere medarbejdere, redaktør. Et eksemplar af årbogen ydes hvert medlem som
gave.
Selskabets regnskabsår følger museets.
Æresmedlemmer kan udnævnes ved enstemmighed i bestyrelsen. Disse har samme
rettigheder som øvrige medlemmer.
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§4
4.

BESTYRELSE
Selskabets bestyrelse består af indtil syv medlemmer samt en suppleant.
Direktøren for M/S Museet for Søfart er født medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges på den årlige, ordinære generalforsamling.
Halvdelen af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år.
Suppleanten er på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted. Sker afgang i årets løb, kan bestyrelsen for tiden indtil næste
ordinære generalforsamling supplere sig med suppleanten og et eller flere medlemmer.
Bestyrelsen vælger formand og næstformand. Museumsdirektøren udfører forretningerne som bestyrelsens kasserer og kan ikke vælges som formand.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire af dens medlemmer er til stede eller skriftlig
har afgivet deres votum over dagsordenen for mødet.
Bestyrelsen udpeger 2 af dens medlemmer til et brugerpanel, 1 medlem til redaktionskomiteen vedr. årbogen samt 1 medlem til Museets repræsentantskab.
Beslutninger tages ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed gør formanden eller den fungerende formands stemme udslaget. To af de valgte bestyrelsesmedlemmer
kan i forening med museumsdirektøren foretage indkøb, såfremt hurtig afgørelse er
nødvendig.

§5
5.

REGNSKABER
Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§6
6.

TEGNINGSREGEL
Selskabet tegnes udadtil ved underskrift af formand og direktøren. Formand og direktøren kan i forening disponere over selskabets formue, herunder oprette bank- og/eller
girokonti. Formand og direktøren kan, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, videredelegere til udvalgte ansatte, dog således, at der altid tegnes af to i forening, hvoraf
den ene skal være formanden eller direktøren.
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§7
7.

GENERALFORSAMLING
Selskabets årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned efter indkaldelse med mindst 14 dages varsel ved meddelelse til Selskabets medlemmer,
medmindre bestyrelsen af særlige grunde måtte træffe anden bestemmelse om tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleant
Valg af revisor
Forslag fra bestyrelsen eller fra Selskabets medlemmer
Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal fremsendes skriftlig og være bestyrelsen i hænde senest 1. april.
Alle beslutninger, med undtagelse af beslutning om vedtægtsændring eller Selskabets
opløsning, vedtages af generalforsamlingen med simpel majoritet.
Vedtagelse af lovændringer og beslutning om selskabets ophævelse kan kun ske på en
generalforsamling på hvilken mindst 3/4 af Selskabets medlemmer har givet møde, og
med mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmer. Er den indkaldte generalforsamling
ikke beslutningsdygtig, skal der senest 6 uger efter indkaldes til en ny generalforsamling, på hvilken beslutning gyldigt kan fattes med 3/4 af de tilstedeværende stemmer
uanset antallet af mødte medlemmer.

§8
8.

DONATIONER
Donationer til Selskabet, til hvilke der ikke er knyttet særlige bestemmelser, henlægges til en reservefond, som i påkommende tilfælde kan bruges til de i § 2 fastsatte
formål.
Genstande, som erhverves for selskabets midler, betegnes som gaver fra Selskabet.
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§9
9.

OPLØSNING
I tilfælde af Selskabets opløsning tilfalder dets kapital, beholdning af årbøger, kunstgenstande o.l. samt arkiv M/S Museet for Søfart.

---o0o--Således vedtaget på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den
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