Vedtægter for Støtteforeningen Nyboders Minde
§1

Navn, formål og tilholdssted
a. Foreningens navn er: Nyboders Minde
Foreningens formål er at være støtteforening for Nyboders Mindestuer, bl.a. ved
møder og selskabelige sammenkomster at værne om og bevare gamle
Nyboderminder med dertilhørende samling.
b. Foreningen skal bevare og med tiden registrere Nyboder Mindestuers samlinger,
som bl.a. indbefatter alt inventar, møbler, billeder, arkivalier, genstande, bøger
mm. Genstande, som foreningen har fuld råderet over.
c. Foreningens adresse er: Skt. Pauls gade 24, 1313 København K.

§2

Medlemmer
a. Som medlemmer kan optages alle mænd og kvinder, med samme interesse som
foreningens formål.
b. Medlemmer der har gjort sig særligt fortjent, kan efter forslag fra bestyrelsen
udnævnes til æresmedlemmer, når dette vedtages på en ordinær
generalforsamling.

§3

Ind- og udmeldelse
a. Optagelse som medlem af Støtteforeningen sker ved betaling af det fastlagte
kontingent.
b. Betaling kan ske enten online (bankoverførsel eller lignende betalingsmåde) eller
direkte i mindestuerne.
c. Det er formandens eller kassererens opgave at opdatere medlemskartoteket.
d. Udmeldelse skal ske skriftligt via e-mail til foreningens formand eller kasserer.

§4

Kontingent
a. Til bestridelse af foreningens udgifter, betales der et årligt kontingent. Beløbet
fastsættes på den ordinære generalforsamling.
b. En påmindelse om kontingentbetaling vil blive sendt ud via e-mail inden den
ordinære generalforsamlings afholdelse.
c. For at have stemmeret til generalforsamlingen skal kontingent være betalt.
d. Medlemmer med over 25 års medlemskab betaler halvt kontingent.
e. Æresmedlemmer er kontingentfri.

§5

Generalforsamling
a. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
b. Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned.

c. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af; Formand,
Næstformand, Sekretær, Kasserer samt 1 Bestyrelsesmedlem. Ud over
bestyrelsesposterne vælges der 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisorer og 1
revisorsuppleant.
d. Valg til bestyrelse er for 2 år.
Formand og Sekretær vælges på lige år.
Næstformand, Kasserer og Bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.
Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år.
e. Genvalg kan finde sted.
f. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt, enten ved brev, e-mail eller
offentliggjort på hjemmesiden, med mindst 14 dages varsel og skal indeholde
følgende punkter:
1. Åbning af generalforsamlingen
2. Valg af dirigent
3. Protokol. Referat af sidste ordinære generalforsamling
4. Formandens beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Vedtagelse af støtten til Mindestuerne
8. Valg af bestyrelse
9. Meddelelser
10. Eventuelt. Punkter derunder kan ikke forventes færdigbehandlet på
den igangværende generalforsamling.
g. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med kortere varsel, dog mindst 8
dage, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt. Eller hvis mindst 25 medlemmer
fremsætter begæring herom. På en sådan ekstraordinær generalforsamling kan
kun behandles spørgsmål, der er optaget på dagsordenen. Det kræves, at mindst
4/5 af forslagsstillerne er fremmødt for at forslag kan behandles.
h. Forslag til ordinær generalforsamling skal være formanden i hænde, enten via
brev eller e-mail, senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
i. Forslag til vedtægtsændring kræver 2/3 flertal af de fremmødte ved en
generalforsamling.
j. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antal af fremmødte
medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§6

Bestyrelsen
a. Bestyrelsen er i tiden mellem generalforsamlingerne, og under medansvar over
for denne, foreningens udøvende myndighed.
b. Formanden og Kasseren er tegningsberettiget over for myndighederne, samt
ansvarlige for opsyn og adgang til foreningens bankkonto.
c. Bestyrelsen leder foreningens anliggender i henhold til gældende vedtægter.

d. Bestyrelsen holder medlemmerne underrettet om foreningens virksomhed ved
meddelelser eller møder.
e. Bestyrelsen udarbejder særlige bestemmelser for regnskab og revision samt
tilsyn og drift af Nyboders Mindestuer. Dette punkt forelægges en
generalforsamling til godkendelse.
f. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.
g. Alle bestyrelsesposter er ulønnede.
§7

Kassereren
a. Kassereren har ansvaret for, at regnskabet føres i henhold til § 6 punkt d.
fastsatte bestemmelser.

§8

Mindestuerne
a. De af foreningen oprettede Mindestuer fremvises og tilses af bestyrelsen.
b. Adgangen til Nyboders Mindestuer er offentlig. Åbningstider bekendtgøres på
Nyboders Mindestuers hjemmeside.
c. Medlemmer af foreningen har gratis adgang.

§9

Eksklusion
a. Modarbejder et medlem foreningens vedtægter eller interesser, kan denne af
bestyrelsen udelukkes til førstkommende generalforsamling, hvor der skal tages
stilling til eventuel eksklusion.

$ 10

Opløsning af foreningen
a. Foreningen kan kun opløses, når mindst 3/4 af medlemmerne, ved en
urafstemning, stemmer for.
b. I tilfælde af, at foreningen således opløses, overdrages Mindestuernes samlinger
til en af foreningen eller af Kulturministeriets anvist og godkendt institution.
c. Ved en sidste og endelig generalforsamling tages der stilling til eventuelle midlers
anvendelse.

Tidligere love annulleres herved.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 4. marts 2018

