VEDTÆGTER FOR SELSKABET FOR NYDAMFORSKNING

§1

Navn og hjemsted
Foreningens navn er: Selskabet for Nydamforskning, forkortet til Nydamselskabet.
Selskabets hjemsted er formandens bopæl.

§2

Selskabets formål
Nydamselskabets formål er at:

§3



fremme forskning i den arkæologiske og historiske verden, der knytter sig til
Nydam Mose



formidle viden om fundene i mosen samt om mosens historie



medvirke til, at der gennemføres en tilbundsgående undersøgelse af
bevaringsforholdene for de tilbageliggende oldsager



sikre, at der på dette grundlag træffes de rigtige dispositioner for, at oldsagerne i
mosen bevares. Enten ved at sikre bevaringsforholdene eller ved, at der
gennemføres de nødvendige udgravninger



skabe basis for, at Nationalmuseet, Museum Sønderjylland og tilknyttede museer
kan gennemføre arkæologiske udgravninger i mosen med tilhørende
konservering



arbejde for at bevare og videreudvikle de permanente udstillinger i Sønderjylland,
der knytter sig til Nydam Mose



medvirke til at beskytte mosen og dens omgivelser

Selskabets arbejdsgrundlag
Selskabet skal virke i et snævert fagligt samarbejde med historiske museer og institutioner.
Endvidere samarbejdes med historiske foreninger, enkeltpersoner og offentlige instanser, der
ønsker at hjælpe selskabet.
I videste omfang benytter selskabet sig af videnskabelig ekspertise.
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§4

Nydamhuset
Nydamselskabet ejer ”Nydamhuset” beliggende ved Nydam Mose.
Huset benyttes til selskabets møder og øvrige aktiviteter anført i selskabets formål.
Endvidere kan selskabet stille huset til rådighed for institutioner m. v., der har tilknytning til
Nydamselskabet og Nydam Mose.

§5

Betingelser for medlemskab
Alle kan blive medlem. Det gælder private personer, foreninger, firmaer og selskaber.
Medlemskabet gælder fra 1/1 til 31/12. Medlemskabet bortfalder, når der ikke betales
kontingent. Der tilbagebetales ikke kontingent.
Der kan tegnes livsvarigt medlemskab.

§6

Foreningsmyndighed
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Ved afstemninger i bestyrelsen gælder simpelt flertal.
Der tages referat af alle bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§7

Medlemmernes rettigheder og pligter
Et personligt medlemskab giver en stemme. Et husstandsmedlemskab giver to stemmer ved
to personers fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ved forenings – og selskabsmedlemsskab kan der afgives indtil 2 stemmer ved
bestyrelsesmedlemmers personlige fremmøde.
En person kan både afgive stemmer for forening/selskab og personligt
25 medlemmer kan tilsammen forlange, at bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær
generalforsamling. Denne skal afholdes senest 30 dage efter modtagelse af en begrundet,
skriftlig begæring.

§8

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april.
Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt til medlemmerne senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Medlemmerne kan inden 1. marts tilsende formanden skriftligt forslag til punkter, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen med henblik på eventuel vedtagelse af denne.
Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Der stemmes skriftligt, såfremt blot et af de
fremmødte medlemmer kræver det.
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Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af årsregnskab.
Fastsættelse af næste års kontingent.
Drøftelse af indleverede forslag til generalforsamlingsbeslutning.
Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg. § 9.
Valg af kritisk revisor (vælges blandt medlemmerne).
Valg af ekstern revisor (revisionsfirma eller revisor).
Eventuelt.

Endelig dagsorden fremlægges på generalforsamlingen.
Der tages referat på generalforsamlingen.

§9

Valg af bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 - 11 medlemmer.
Medlemmerne vælges for 3 år. 1/3 af bestyrelsen er på valg hvert år, genvalg kan finde sted.
De, der opnår flest stemmer, er valgt.
Ved stemmelighed om de sidste pladser er der omvalg mellem dem, der fik lige mange
stemmer.
Generalforsamlingen kan med simpelt flertal afsætte bestyrelsen, såfremt halvdelen af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Det skal fremgå af den udsendte dagsorden til generalforsamlingen, at der foreligger et
begrundet mistillidsvotum til bestyrelsen.

§ 10

Tegningsret
Formanden repræsenterer selskabet ved kontakter ud ad til.
Formanden har ansvaret for, at bestyrelsen realiserer selskabets formål.
Formanden etablerer og vedligeholder kontakter til foreninger, institutioner og museer.
Udførelsen af bestyrelsens beslutninger sker ved, at formanden og to bestyrelsesmedlemmer
tegner selskabet.
Ved tilsagn om større finansielle forpligtelser fordres en bestyrelsesvedtagelse præciseret i et
bestyrelsesreferat.
Bestyrelsen udgør selskabets ledelse på medlemmernes vegne med ansvar over for
generalforsamlingen.

§ 11

Vedtægtsændringer
Forslag til ændring af vedtægter tilsendes medlemmerne sammen med indkaldelse til
generalforsamling.
Vedtægtsændringer foretages, hvis et kvalificeret flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer
stemmer for forslaget.

§ 12

Regnskabsaflæggelse
Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.
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Kassereren har ansvaret for, at ekstern revisor gennemgår regnskabet (review), og at
regnskabet forsynes med revisorernes påtegning.

§ 13

Selskabets ophør.
Opløsningen af selskabet kræver en vedtagelse med simpelt flertal på en ordinær
generalforsamling efterfulgt af en bekræftelse på 2/3 af de fremmødte medlemmer ved en
ekstraordinær generalforsamling senest 2 måneder efter.
Ved afstemningerne tælles kun gyldige ja - og nejstemmer.
Ved beslutning om opløsning af selskabets virksomhed er det Museum Sønderjyllands
opgave at tage initiativ til, at aktiviteter jævnfør formålsparagraffen kan fortsætte i selskabets
og laugets ånd ved overtagelse af selskabets aktiver (ejendom, inventar, båd, naust, mv).
Nydamselskabet kan ikke ændre dette punkt i vedtægterne uden Den selvejende institution
Sandbjerg Gods samtykke.
Vedrørende Nydamhuset: Skov- og Naturstyrelsens forkøbsret til ejendommen Nydamvej 41,
6400 Sønderborg, matr. nr. 134 Sottrup Ejerlaug, Sottrup, formuleret i endeligt skøde af
den 2. december 2004, skal respekteres.
Det er den afgående bestyrelsens opgave, i samråd med Lokalhistorisk Forening for
Sundeved, at overdrage selskabets arkivalier til de bedst egnede steder, så de kan sikres for
eftertiden.
Ikke fordelte arkivalier tilfalder Landsarkivet i Aabenraa.

Peberbjerg den 2014-04-10

Vincent Jessen
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