VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG ARKÆOLOGIFORENING
Senest revideret i 2020
§1
Foreningens navn er Kalundborg Arkæologiforening. Foreningens adresse er: Kalundborg
Museum, Adelgade 23, 4400 Kalundborg. Medlemskab af Arkæologiforeningen forudsætter
medlemskab af Kalundborg Museumsforening.
§2
Foreningens formål er at samle amatørarkæologer i Kalundborg og omegn, at fremme interessen
for arkæologi gennem foredragsvirksomhed, udflugter og rekognosceringer og at øge
medlemmernes kendskab til Danmarks oldtid og tidligste historie.
§3
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
§4
I foreningen optages såvel praktisk udøvende amatørarkæologer som personer, der har
almindelig interesse for og kendskab til arkæologi og forhistorie.
1. De oplysninger og genstande, der fremkommer ved foreningens virke for Museum
Vestsjælland eller andre museer, tilfalder det pågældende museum.
2. Skal et medlem arbejde i foreningens navn, skal det godkendes af Arkæologiforeningens
bestyrelse.
3. Medlemmer, som ved overtrædelse af foreningens vedtægter eller ved deres optræden findes
at være til åbenbar skade for Arkæologiforeningens og museets interesser og anseelse, kan af
bestyrelsen ekskluderes af Arkæologiforeningen med øjeblikkelig virkning.
§5
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af
februar. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt (pr. e-mail eller brev) til hvert medlem med
mindst 14 dages varsel og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
§6
På generalforsamlingen foretages følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4.Valg af bestyrelse og suppleanter.
5.Valg af revisor og revisorsuppleant.
6. Fremlæggelse af planer for det kommende år.
7. Behandling af indkomne forslag. Forslagene skal være formanden i hænde senest 8 dage inden
generalforsamlingen holdes.

8. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
9. Eventuelt.
§7
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år. Således afgår på lige år 2
bestyrelsesmedlemmer og på ulige år 3. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.
Bestyrelsen handler under ansvar overfor Museum Vestsjælland og Museumsforeningens
bestyrelse.
§8
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Formand og kasserer kan dog ikke være samme person. I alle andre anliggender tegnes
foreningen af formanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt.
Alle beslutninger føres til protokols og underskrives af de fremmødte.
§9
Regnskabet følger kalenderåret.
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsens flertal finder det nødvendigt, eller
når mindst 15% af foreningens medlemmer skriftligt overfor formanden udtrykker ønske herom.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære, dog kun med 8
dages varsel.
§ 11
Foreningens opløsning kan kun ske ved vedtagelse på en generalforsamling med mindst 50%
repræsentation af medlemstallet. Heraf kræves mindst 80% af de afgivne stemmer for at
opløsningen kan ske. Foreningens eventuelle formue tilfalder i så tilfælde Kalundborg
Museumsforening.
ooo---OOO---ooo
Foreningens logo er en runestav, der er fundet under udgravning i Munkesøgade. Runestaven er
fra middelalderen.

