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Vedtægter for Køge Byarkivs Venner 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1. 
Foreningen, hvis navn er ”Køge Byarkivs Venner”, er en videreførelse af foreningen 
”Køge-Fondens Venner”, der er stiftet d. 4. december 1943. Foreningens hjemsted er 
Køge Kommune. 

 
 

§ 2. 
Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til Køge-Fonden og at fremme kendskabet 
til Køge-Fondens virksomhed, bl.a. ved afholdelse af møder, foredrag mv. 

 
 

§ 3. 
Foreningens midler fremkommer ved årsbidrag fra foreningens medlemmer samt 
donationer 

 
 

§ 4. 
Som medlemmer kan optages personer, institutioner eller firmaer. Det årlige 
medlemsbidrag for enkeltpersoner og for institutioner og firmaer fastsættes på den årlige 
generalforsamling. 
Medlemsretten ophører ved udmeldelse af foreningen, eller hvis årsbidraget, trods 
påmindelse, ikke er betalt inden udgangen af kalenderåret. 

 
 

§ 5. 
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges af foreningens årlige 
generalforsamling for 2 år, således at der afgår henholdsvis 2 og 3 hvert år. Genvalg kan 
finde sted. Tillige vælges 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor. 
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§ 6. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv, og den er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer til 
stede. 
Af hensyn til den gensidige kontakt med Køge-Fonden, vælger Køge Byarkivs Venners 
bestyrelse 2 medlemmer til Køge-Fondens bestyrelse, heraf mindst ét af  
bestyrelsens midte 
Beslutninger tages ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed har formandens 
stemme udslaget 
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1 yderligere 
bestyrelsesmedlem. 
Foreningen kan ikke optage lån eller foretage køb, salg eller pantsætning af fast ejendom. 
Generalforsamlingen og bestyrelsen kan fremsætte forslag til Køge-Fondens bestyrelse, 
men har ingen indflydelse på forslagets senere behandling. 

 
 

§ 7. 
Foreningens årlige ordinære generalforsamling afholdes inden den 30. april efter skriftlig 
indkaldelse med mindst 14 dages varsel. 
Eventuelle forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
fremsendes skriftligt til bestyrelsen og være denne i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen. 
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med samme varsel og indkaldelsen finder 
sted, når mindst 3 af bestyrelsen eller 25% af foreningens medlemmer kræver det, med 
angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. 

 
 

§ 8. 
Foreningen skal ved nyvalg af bestyrelsesmedlemmer i Køge-Fonden foretage indstilling til 
fonden. Denne indstilling sker på den ordinære generalforsamling, og kun medlemmer af 
foreningen kan indstilles. 

 
§ 9. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter: 
1.   Valg af dirigent 
2.   Formandens beretning. 
3.   Regnskab for Køge Byarkivs Venner 
4.   Fastsættelse af kontingent. 
5.   Valg af 2 ( 3 ) bestyrelsesmedlemmer. 
6.   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
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7.   Valg af revisor. 
8.   Eventuel indstilling af medlem(-mer) til Køge-Fondens bestyrelse. 
9.   Indkomne forslag. 

                10.   Orientering om arbejdet i Køge-Fonden i det forløbne år. 
                11.   Eventuelt. 

 
 

§ 10. 
Vedtagelse af lovændringer og beslutning om foreningens ophævelse kan kun ske på en til 
dette formål indkaldt generalforsamling, på hvilken mindst ¾ af foreningens medlemmer 
har givet møde, og med mindst ¾ af de tilstedeværende stemmer. 
Beslutning om lovændring eller ophævelse er dog kun gyldig, såfremt ¾ af Køge-Fondens 
bestyrelse har godkendt beslutningen. 
Er den indkaldte generalforsamling ikke beslutningsdygtig, bliver en ny at indkalde efter 
en frist på 6 uger, på hvilken beslutning kan træffes med ¾ af de tilstedeværende 
stemmer. 
Bestemmelsen om Køge-Fondens tilslutning med mindst ¾ af bestyrelsens stemmer 
gælder dog også denne generalforsamling. 
I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder foreningens midler Køge-Fonden. 
 

 
§ 11. 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Foreningens regnskab udarbejdes i overensstemmelse med regler for god regnskabsskik. 
Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valg revisor. 
 

 
Således vedtaget: Køge den 26. maj 2016.  

 


