
Vedtægter for: 
 

FORENINGEN 
VIKINGESKIBSMUSEETS VENNER 

 
 
§1.  Foreningens navn er ’Vikingeskibsmuseets Venner’. 
 
§2.  Foreningen har hjemsted i Roskilde kommune. 
 
§3.  Foreningens formål er at støtte Vikingeskibsmuseets aktiviteter og 
fremme kendskabet hertil, f.eks. ved arrangementer for foreningens 
medlemmer i form af foredrag og sejladser med museets fartøjer. 
 
§4.  De midler, som anvendes for at opfylde foreningens formål, er 
årskontingent fra foreningens medlemmer, donationer samt på anden måde 
tilvejebragte midler. 
 
§5.  Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, institutioner og firmaer. 
Kontingentets størrelse fastsættes på foreningens årlige, ordinære 
generalforsamling. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 
§6.  Medlemskab giver gratis adgang for to personer til 
Vikingeskibsmuseet, og medlemmerne vil efter nærmere aftale mellem 
foreningens bestyrelse og Vikingeskibsmuseet kunne opnå rabat ved køb af 
Vikingeskibsmuseets publikationer m.v. 
 
§7.  Foreningen ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer efter 
generalforsamlingens beslutning. Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, inklusiv formand eller 
næstformand, er til stede. Ved stemmelighed gør formandens/ 
næstformandens stemme udslaget. Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen 
for 2 år. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år. En 
repræsentant for Vikingeskibsmuseet har adgang til at overvære 
bestyrelsens møder. 
 
§8.  Foreningens regnskab revideres af en revisor. 
 
§9.  Foreningens årlige, ordinære generalforsamling afholdes inden 
udgangen af april måned efter skriftlig indkaldelse med 14 dages varsel. De 



medlemmer, som har meddelt deres e-mail adresse, kan indkaldes ved e-
mail. Forslag fra medlemmerne skal fremsendes skriftligt eller ved e-mail 
til bestyrelsen senest 1. Marts. 
 
§10.  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg til bestyrelsen. 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
8. Eventuelt. 
Beslutninger træffes på generalforsamlingen med simpelt flertal, se dog 
§11. 
 
§11.  Ændring af vedtægterne kan ske på foreningens ordinære 
generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer 
herfor. 
Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til foreningens medlemmer 
senest 14 dage før generalforsamlingen. Er der på den ordinære 
generalforsamling flertal på mindre end 2/3 af de fremmødte medlemmer, 
kan forslaget vedtages på en efterfølgende ordinær eller en i denne 
anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertal. 
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær 
generalforsamling med et flertal på 3/4 af de fremmødte medlemmer. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af et flertal af 
bestyrelsen eller 50 medlemmer. 
 
§12.  I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue 
Vikingeskibsmuseet. 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 15. april 2010: 
 
 
 
 
 
 

Stiftamtmand Niels Bentsen 
(generalforsamlingens dirigent) 


