
Vedtægter for Lolland-Falsters Historiske Samfund 

 

§1 
Lolland-Falsters Historiske Samfund har hjemsted i Maribo i Lolland Kommune. 
  
 
§2 
Foreningens formål er: 
 
At styrke den lokalhistoriske interesse og kendskabet til Lolland-Falsters historie. 
At udgive en årbog med historiske emner fra Lolland-Falster eller relation dertil.         
At arrangere medlemsaktiviteter af almen historisk interesse. 

 
§3  
Medlemskab er åbent for enhver, der tilmelder sig foreningen og betaler et årligt 
kontingent. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.  
Medlemmerne modtager årbogen mod betaling af forsendelsesomkostningerne. 
 
 
§4 
Samfundets bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf 4 vælges i lige årstal og 3 i 
ulige årstal. Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved simpelt flertal for 2 år ad gangen. 
Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter, hvoraf 1 afgår hvert år.  
Der vælges ligeledes 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter, hvoraf halvdelen afgår 
skiftevis hvert år. 
Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling med formand, næstformand, 
kasserer og sekretær, og disse udgør samfundets forretningsudvalg.               
Bestyrelsen vælger en redaktør af årbogen i eller uden for sin midte.                
Kassereren kan ligeledes vælges i eller uden for bestyrelsens midte.               
Bestyrelsen nedsætter udvalg til at arbejde med samfundets aktiviteter, således 
redaktionen af årbogen, arrangementer med mere.                                       
Bestyrelsen kan om nødvendigt vælge interesserede medlemmer til udvalgene. 

 

§5 
Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem i forening. 
 



 
§6 
Generalforsamlingen indkaldes via meddelelse på foreningens hjemmeside eller ved 
direkte indbydelse, hvilket sker mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden 
(bestyrelsen) i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. 
Den årlige generalforsamling afholdes i april måned. På denne aflægger bestyrelsen 
(formanden) sin beretning om samfundets aktiviteter i det forløbne regnskabsår, der 
løber fra 1. april til 31. marts, og kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
Endvidere afholdes valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisorer 
og revisorsuppleanter. 

På generalforsamlingen fremlægges en orientering om samfundets kommende 
aktiviteter, som udsendes til medlemmerne. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder grund til dette. 

Ligeledes skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes, såfremt mindst 25 
medlemmer skriftligt kræver dette. Indkaldelse skal ske som ved ordinær 
generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 
måned, efter at kravet er rejst. 

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse 
af ændringer af lovene og om samfundets opløsning skal dog finde sted på 2 
umiddelbart på hinanden følgende generalforsamlinger. Tidsrummet mellem de 2 
generalforsamlinger skal være mindst 14 dage. 

Ved beslutning om samfundets opløsning skal de midler, som samfundet måtte være i 
besiddelse af, gives til almene, velgørende formål. 

Det besluttes på generalforsamlingen hvilke formål, der skal tilgodeses. 

Vedtaget på generalforsamlingen 12. april 2011 og på den ekstraordinære 
generalforsamling 28. april 2011. 

	  


