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VEDTÆGTER
i.

Foreningens navn er Korsør Siægtshistorisk For€ning.
Poreningens hjemsted er Korsør.

2.

Forcnitrgens formål er at samle slægtshislorisk interesserede for ved fælles hdsats - oplysende
foredrag, ekskursioner o. lign. - at øge kendskabet til slægtshistorisk forskning og metode.

3.

Optagelse i fbreningen sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Der betales intet indskud.
Generalforsamling€n fastsætter kontiDgentet Er kontingentet ikke betalt se.est 3 måneder efter
forfal4 stettes medtemmet og kao herefter kun geooptåges mod betaling afreslancen. Rettidig
udmeldelse skal være bes§.relsen i hænde senest ved udgangen af decem6er måned. Regnskåbsåret
er kalenderåret.
Foreningens højeste myndighed or generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hven
år i marts måned. tndkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling foretages afbessrelsen
med mindst 3 ugers va8el til medlemmeme med angivelse af dagsorden. Til den ordinæ.e
generalfonamling skal dagsordenen indeholde følgende puokter:
a. Valg af dirigent.
b, Fo.manden aflægger beretning for det forløbne år.
c. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkefldelse.
d. Behandling af indkornn€ fo6lag, der skal være bestyrols€n i hænde senest E dage før

genemlforsarnlingen.

ko ingent for det kommende kalenderfu.
f. Valg afmedlemmer til bessrclsen og I suppleant.
g. Valg afrcvisor og I revisorsuppleant.
h. Eventuelt.
e. Fastlæggelse af

Genemlforsamlingen vælger en best,,relse på 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med
formand, sekrctær og kasserer. Valgene gælder for 2 år med he[holdsvis 2 og 3 medlemmer hvert
år, første gang ved lodtræknhg. Formanden afgår i lige å6tal, kassereren afgår i ulige årstal.
Suppleant, revisor og revisorsuppleant vælges hvert,år. BesqTelsen fastsætter selv sin foretningsorden. B€s§felsen har ret til at nedsætte udvalg til l,øsning afspecielle opgaver.
5.

Generalforsamlingens beslutninger tæffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver
dog 2/3 afde fremmødte medlemmers stemme. Der skal foretages skiftlig afstemring, såfremt et
enkelt medlem foilanger det.
For at have sternmeret på generalforsamlilgen skal kontingentet for det pågældende år være betalt.
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller hvis
mindst 1 /3 af medlerffneme fiemsætter skri{ilig begæring herom.

7.

Opløsning afforeningen kao kun finde sted, når

213 af de frefifiødte medlefimer på to hinarden
følSende generalforsamlitrger med mindst 4 ugers mellemnrm sæmmer herfor.
Generalforsamling€n tlæfer ssmtidig bestemmelse oIn, hvodedes foreningens eventuelle
formue bedst kan anvendes til fordel for slægtshistorisk forskning.
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