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Guide: 
Ændringsforslag er skrevet med rødt.  
 
Kursiv viser hen til hvilken paragraf det nuværende er overført til. 
 
 

Nuværende vedtægter Ændringsforslag 
§ 1. Foreningens navn er Gudhjem By-og Muse-
umsforening. Dens hjemsted er Bornholms Regi-
onskommune. Foreningens regnskabsår er kalen-
deråret. 

 
 

§ 1. Foreningens navn er Gudhjem By-og Muse-
umsforening. Dens hjemsted er Bornholms Regi-
onskommune. Foreningens regnskabsår er kalen-
deråret. 
 
 

§ 2. Det er foreningens formål: 
 

 at eje og drive Gudhjem Museum, 
 at indsamle, bevare og udstille gen-

stande og informationer af kulturhisto-
risk og historisk værdi for Gudhjem og 
omegn, 

 at arrangere skiftende udstillinger af 
kunstværker og kulturgenstande, 

 at arrangere kunst-og kulturformid-
lende samt folkeoplysende virksom-
hed, f. eks studiekredse og foredrag, 

 at virke for bevaring af bygninger og by-
miljø i Gudhjem-Melsted og af områdets 
natur,  

 at være borgerforening for Gudhjem-Mel-
sted og 

 at virke for byens vel. 
 

§ 2. Det er foreningens formål at: 
  

Eje og drive Gudhjem Museum og Lokal-
arkiv og være Borgerforening for Gud-
hjem og Melsted. 

  
 Dette gøres ved: 
 

 at indsamle, bevare og udstille gen-
stande og informationer af kulturhisto-
risk og historisk værdi for Gudhjem og 
omegn, 

 at arrangere skiftende udstillinger af 
kunstværker og kulturgenstande, 

 at arrangere kunst-og kulturformid-
lende samt folkeoplysende virksom-
hed, f. eks studiekredse og foredrag, 

 at virke for bevaring af bygninger og by-
miljø i Gudhjem-Melsted og af områdets 
natur,  

 at virke for byens vel. 
 at informere om vores arbejde og aktivi-

teter. 
 

§ 3. Alle kan optages som medlem af foreningen 
mod betaling af et kontingent, hvis størrelse fast-
sættes på den ordinære generalforsamling. 
Se ny § 5 pkt. e 
 

§ 3. Alle kan optages som medlem af foreningen 
mod betaling af et kontingent.  
Se ny § 5 pkt. e 
 

§ 4. Foreningens øverste myndighed er general-
forsamlingen. Der afholdes ordinær generalfor-
samling hvert år inden den 15. marts. Den ordi-
nære generalforsamling indkaldes med mindst 
14 dages varsel ved annoncering enten i den 
trykte bornholmske presse, eller ved e-mail 
og/eller skriftlig henvendelse til hvert enkelt 
medlem. 

§ 4. Foreningens øverste myndighed er general-
forsamlingen. Der afholdes ordinær generalfor-
samling hvert år inden den 15. marts. Den ordi-
nære generalforsamling indkaldes med mindst 
14 dages varsel ved annoncering i den trykte 
bornholmske presse, samt via nyhedsbrev og 
hjemmeside. og/eller skriftlig henvendelse til 
hvert enkelt medlem. 



 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal være bestyrelsen i hænde se-
nest 7 dage inden generalforsamlingens af-
holdelse. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal være bestyrelsen i hænde se-
nest 7 dage inden generalforsamlingens af-
holdelse. 

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 
7 og højst 9 medlemmer. Bestyrelsen vælges på 
generalforsamlingen, der også beslutter antallet 
af bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmed-
lemmer vælges for en periode på 2 år. På ulige år 
afgår 4 bestyrelsesmedlemmer og på lige år afgår 
de øvrige. 
 
Generalforsamlingen vælger suppleant(er) li-
geledes for en periode på 2 år og således at 
der altid er 2 bestyrelsessuppleanter. 
Generalforsamlingen vælger hvert år 1 registre-
ret eller statsautoriseret revisor for 1 år. 
Se ny § 5 
 

§ 7 5. Dagsordenen på den ordinære generalfor-
samling skal mindst indeholde følgende punkter: 
 

a) Valg af dirigent 
b) Beretning 
c) Regnskabsaflæggelse 
d) Kontingent Fastsættelse af kontingent for 

det efterfølgende kalenderår 
e) Vedtagelse af bestyrelsens størrelse (min. 

7 / max. 9)  
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 4 af-

går/vælges i ulige år. Resten afgår/væl-
ges i lige år. 

g) Valg af 1. og 2. suppleant(er) til bestyrel-
sen. Vælges for 2 år. 1 suppleant vælges i 
lige år. 2. suppleant i ulige år. 

h) Valg af revisor. Vælges for 1 år. 
i) Indkomne forslag 
j) Eventuelt 

 
Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes 
ved simpelt flertal. Undtaget er dog forslag om 
vedtægtsændringer og om foreningens ophæ-
velse - jfr. § 9 10 og § 10 11. 
 

§ 6. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, 
næstformand, kasserer og sekretær. Sidstnævnte 
udarbejder beslutningsreferat fra alle bestyrel-
sesmøder. 
I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i be-
styrelsen er formandens stemme afgørende. 
Se ny § 7 

§ 8 6. Der kan indkaldes til ekstraordinær gene-
ralforsamling, når bestyrelsen ønsker det. Der 
skal indkaldes til ekstraordinær generalforsam-
ling, når mindst 10 medlemmer overfor bestyrel-
sen fremsætter skriftlig anmodning herom bilagt 
forslag til motiveret dagsorden. 
 
Indkaldelse sker som ved ordinær generalfor-
samling. 
 

§ 7. Dagsordenen på den ordinære generalfor-
samling skal mindst indeholde følgende punkter: 
 

 valg af dirigent 
 beretning 
 regnskabsaflæggelse 
 kontingent 
 valg af bestyrelsesmedlemmer 
 valg af suppleant(er) til bestyrelsen 
 valg af revisor 
 indkomne forslag 
 eventuelt 

 

§ 6 7. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, 
næstformand, kasserer og sekretær. Sidstnævnte 
udarbejder beslutningsreferat fra alle bestyrel-
sesmøder. Der føres referat fra bestyrelsesmø-
derne, som godkendes på næstfølgende møde. 
I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i be-
styrelsen er formandens stemme afgørende. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af medlemmerne er til stede. 
 
Afgår en 1. suppleant i valgperioden, eller ind-
går 1. suppleanten i bestyrelsen som ordinært 



 

 

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes 
ved simpelt flertal. Undtaget er dog forslag om 
vedtægtsændringer og om foreningens ophæ-
velse - jfr. § 10 og § 11. 
Se ny § 5 
 

medlem, rykker 2. suppleanten op som 1.sup-
pleant og er på valg i lige år.  
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Bestyrelsen udarbejder mål for foreningens 
virke. 

§ 8. Der kan indkaldes til ekstraordinær general-
forsamling, når bestyrelsen ønsker det. Der skal 
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, 
når mindst 10 medlemmer overfor bestyrelsen 
fremsætter skriftlig anmodning herom bilagt for-
slag til motiveret dagsorden. 
 
Indkaldelse sker som ved ordinær generalfor-
samling. 
Se ny § 6 
 

§ 9 8. Foreningen hæfter alene med sin formue. 
Intet medlem hæfter for nogen del af foreningens 
forpligtelser. 
 
Foreningen tegnes af formanden i forbindelse 
med et andet bestyrelsesmedlem. Ved køb og salg 
af fast ejendom og til optagelse af lån med eller 
uden pant, kræves der dog underskrift af mindst 
halvdelen af bestyrelsens medlemmer. 
 
Bestyrelsen er berettiget til at anvende for-
eningens midler efter bedste skøn til for-
eningens formål, jfr. § 2. 
 
 

§ 9. Foreningen hæfter alene med sin formue. In-
tet medlem hæfter for nogen del af foreningens 
forpligtelser. 
 
Foreningen tegnes af formanden i forbindelse 
med et andet bestyrelsesmedlem. Ved køb og salg 
af fast ejendom og til optagelse af lån med eller 
uden pant, kræves der dog underskrift af mindst 
halvdelen af bestyrelsens medlemmer. 
 
Bestyrelsen er berettiget til at anvende for-
eningens midler efter bedste skøn til for-
eningens formål, jfr. § 2. 
Se ny § 8 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af medlemmerne er til stede. (flyttet til 
ny § 7) 
 

§ 9 10. Forslag til vedtægtsændringer og forslag 
til ophævelse af foreningen skal fremgå af dags-
ordenen til generalforsamlingen. 
 
Vedtægtsændringer og ophævelse af for-
eningen kan kun vedtages, når mindst 
halvdelen af medlemmerne er til stede ved 
generalforsamlingen, og når mindst 2/3 af 
de fremmødte medlemmer stemmer for. 
 
Er halvdelen af medlemmerne ikke til stede, skal 
der indkaldes til en ekstraordinær generalfor-
samling, og vedtægtsændringer og ophævelse af 
foreningen kan da vedtages med 2/3 majoritet 
uanset antallet af fremmødte medlemmer. 
 
 

§ 10. Forslag til vedtægtsændringer og forslag til 
ophævelse af foreningen skal fremgå af dagsor-
denen til generalforsamlingen. 
 
Vedtægtsændringer og ophævelse af for-
eningen kan kun vedtages, når mindst 
halvdelen af medlemmerne er til stede ved 
generalforsamlingen, og når mindst 2/3 af 
de fremmødte medlemmer stemmer for. 
 

§ 10 11. Hvis foreningen ophæves, skal det ske i 
overensstemmelse med gældende lovgivning. 
Hvis det er muligt, skal museets samlinger opbe-
vares på betryggende måde, helst i Gudhjem, og 
foreningens eventuelle formue skal anvendes til 
lokale, kulturelle formål, hvorom generalforsam-
lingen træffer bestemmelse ved simpelt stemme-
flertal. 
 



 

 

Er halvdelen af medlemmerne ikke til stede, skal 
der indkaldes til en ekstraordinær generalfor-
samling, og vedtægtsændringer og ophævelse af 
foreningen kan da vedtages med 2/3 majoritet 
uanset antallet af fremmødte medlemmer. 
Se ny § 9 
§ 11. Hvis foreningen ophæves, skal det ske i 
overensstemmelse med gældende lovgivning. 
Hvis det er muligt, skal museets samlinger opbe-
vares på betryggende måde, helst i Gudhjem, og 
foreningens eventuelle formue skal anvendes til 
lokale, kulturelle formål, hvorom generalforsam-
lingen træffer bestemmelse ved simpelt stemme-
flertal. 
Se ny § 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægtsændringerne er gældende fra d. m. 2021. 

 

 

 

  


