VEDTÆGTER
For
Køge Byhistoriske Arkiv

Navn, hjemsted og arbejdsområde
§1
Køge Byhistoriske Arkiv er en selvejende institution og drives af Køge-Fonden.
Dets navn er Køge Byhistoriske Arkiv. Dets hjemsted er Køge, og dets
arbejdsområde er Køge Kommune, dog undtaget Herfølge, Sædder, Højelse,
Borup- Kimmerslev, Ejby – Nørre Dalby, Lidemark – Bjæverskov og Vollerslev –
Gørslev sogne.
Formål
§2
Arkivets formål er,
At

indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data, uanset medium af ikkestatslig oprindelse med tilknytning til Køge, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid,

At

stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter
de gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Køges historie.
§3

Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje og dets forbliven som
sådan garanteres.
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Ledelse
§4
Køge Byhistoriske Arkiv forestås af Køge-Fondens bestyrelse og forretningsudvalg.
§5
Køge-Fondens bestyrelse ansætter/afskediger en faguddannet arkivleder, der er
ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse i henhold til
stillingsbeskrivelse for lederen af Køge Byhistoriske arkiv, Lokalhistorisk Arkiv for
Herfølge-Sædder sogne, Højelse Sognearkiv samt Skovbo Lokalhistoriske Arkiv.
Køge-Fondens bestyrelse ansætter/afskediger det øvrige personale efter
indstilling fra arkivlederen.

Økonomi
§6
Køge Byhistoriske Arkiv drives for midler tilvejebragt gennem tilskud fra det offentlige, institutioner, virksomheder, foreninger og private.
Arkivets regnskabsår er kalenderåret.
Arkivets regnskab revideres af Køge-Fondens revisor.
Regnskabet skal være færdigt inden udgangen af februar måned, således at det
kan fremlægges til godkendelse på et bestyrelsesmøde i Køge-Fonden inden udgangen af 1. kvartal.
§7
Pengemidler som arkivet råder over, skal anbringes efter nærmere aftale med
Køge-Fonden.
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Vedtægtsændring og opløsning
§8
Vedtægterne kan ændres af Køge Fondens bestyrelse, når mindst 2/3 af
bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
§9
Skulle Køge Byhistoriske Arkiv af en eller anden grund ophøre, skal samlingerne
anbringes efter nærmere aftale med Køge Byråd, så deres forbliven i offentligt
eje og deres offentlige tilgængelighed er garanteret.
Eventuel formue overføres til lokalhistorisk arbejde efter Køge-Fondens beslutning.

---------------------------Således vedtaget:
Køge, den

Køge-Fondens bestyrelse

