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VEDTÆGTER
for
AABENRAA BYHISTORISKE FORENING

§1
Foreningens navn er Aabenraa Byhistoriske Forening.
Dens værneting er Aabenraa Kommune.
Foreningens formål er at udbrede kendskab til Aabenraa by’s historie i videste forstand, samt efter
evne at yde økonomisk og anden, herunder rådgivende, støtte og derved medvirke til at bevare
Aabenraa by’s særpræg og identitet.
Dette formål tilgodeses ved:
− at formidle byens historie ved afholdelse af byhistoriske arrangementer,
− at udgive byhistoriske skrifter og lignende,
− at varetage specielle bevaringsopgaver gennem Byhistorisk Forenings Bevaringsfond, der i
henhold til særlig godkendte vedtægter kan yde økonomisk støtte og rådgivning til bevarelse af enkelthuse, gademiljøer og andre bevaringsværdige områder i Aabenraa by, Løjt og
Ensted (gl. Aabenraa Kommune).
§2
Enkeltpersoner, firmaer og institutioner, der har interesse for foreningens formål kan optages som
medlemmer mod betaling af et årligt bidrag, der fastsættes på generalforsamlingen.
§3
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 7 medlemmer:
4 medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Hvert år vælges 2 medlemmer.

De 3 øvrige er fødte medlemmer:
1. Overinspektøren for Museum Sønderjylland - ISL Lokalhistorie
2. En inspektør fra Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa
3. En inspektør fra det tyske mindretals museumsvæsen i Sønderjylland.
Formanden vælges af bestyrelsen ud fra dens midte.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af de under § 1 nævnte arbejdsområder. I disse
kan optages medlemmer uden for bestyrelsens kreds.
§4
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Regnskabet følger kalenderåret.
§5
Foreningens generalforsamling afholdes inden udgangen af april og indkaldes efter bestyrelsens
nærmere bestemmelse med mindst 14 dages varsel.
Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes med samme varsel, når et flertal i bestyrelsen
finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer stiller et skriftligt andragende derom.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formanden senest 8
dage inden generalforsamlingen.
Generalforsamlingens dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretninger:
Formanden.
Bevaringsfonden.
Byarkivet.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
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§6
Foreningens midler tilvejebringes ved medlemsbidrag og ved tilskud fra private institutioner, fonde, fra det offentlige og fra foreningens ejendomme.
§7
Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges skiftevis på generalforsamlingen for en
periode på 2 år ad gangen.
§8
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Til erhvervelse og afhændelse af fast ejendom og til optagelse af lån med eller uden pant, kræves
dog underskrift af den samlede bestyrelse.
§9
I tilfælde af foreningens opløsning skal de midler, der måtte være i behold efter, at alle forpligtelser er dækket, stilles til rådighed for en fond, en forening eller en institution med tilsvarende almennyttigt formål og virke i Aabenraa by.
Aabenraa, den 3. november 2011
Ovennævnte vedtægter er godkendt på foreningens ekstraordinære d.d.
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