VEDTÆGTER
for

DANSK FÆRGEHISTORISK
SELSKAB
NAVN OG HJEMSTED
§1

Selskabets navn er “Dansk Færgehistorisk Selskab”. Selskabets hjemsted er København.

FORMÅL
§2

Selskabets formål er:
1) At fremme kendskabet til og interessen for færgedrift.
2) At indsamle kildemateriale og billeder vedrørende færger og færgeruter samt engagere
sig i færgehistoriske arkiver, museer etc. i et omfang, der står i et rimeligt forhold til
Selskabets midler og formål i øvrigt.
3) At fremme bevaringsplaner for karakteristiske færger.
4) At fremme udgivelsen af artikler, skrifter og bøger om færger og færgeruter.
5) At påpege færgeruternes kulturelle, sociale, økonomiske og teknologiske betydning for
samfundet.

MEDLEMMERNE
§3

Som medlemmer af Selskabet kan optages enkeltpersoner, familier (hvor medlemmerne har
bopæl på samme adresse), institutioner og virksomheder. Årskontingentet fastsættes hvert
år af generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan endvidere fastsætte et reduceret
årskontingent til juniormedlemmer under 18 år og seniormedlemmer, der er fyldt 65 år.
Såfremt Selskabet udgiver medlemsblade, er abonnement på disse inkluderet i kontingentet.
Familier modtager dog kun et eksemplar af hver udgivelse uanset antallet af
familiemedlemmer. Endvidere kan der alene tegnes abonnement på de af Selskabet udgivne
medlemsblade. Prisen for abonnement alene fastsættes af bestyrelsen og skal svare til
mindst årskontingentet.
Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til i forbindelse med markedsføringstiltag at nedsætte
kontingentet for særlige grupper f.eks. studerende indenfor Det blå Danmark.

GENERALFORSAMLINGEN
§4

Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed.

§5

På generalforsamlingen har hvert fremmødt medlem 1 stemme. Familiemedlemskab
berettiger alle i husstanden til at deltage, men der kan kun afgives en stemme. Dirigenten
kan træffe bestemmelse om skriftlig afstemning og skal anordne den, hvis mindst en af de
fremmødte forlanger det. Ikke fremmødte medlemmer kan stemme ved skriftlig fuldmagt
via et fremmødt medlem. Hvert fremmødt medlem kan dog højst disponere over en
fuldmagt.

§6

Der udarbejdes et referat, som underskrives af dirigenten og referenten. Referatet
offentliggøres på Selskabets hjemmeside senest 4 uger efter generalforsamlingen og i et af
de to næstfølgende numre af Selskabets blad ”Færgefarten Plus”.

§7

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt flertal, medmindre andet er
nævnt i vedtægterne. Hvis der er stemmelighed ved et forslag, er forslaget forkastet. Dog
kan vedtægtsændringer kun gennemføres med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer
(fremmødte medlemmer + fuldmagter). Under punktet “Eventuelt” kan der ikke foretages
afstemninger.

§8

Hvert år i april eller maj måned holdes ordinær generalforsamling. Formanden indkalder
med mindst 8 ugers varsel medlemmerne til ordinær generalforsamling med oplysning om
dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, fremsendes
skriftligt til formanden, senest 6 uger før den ordinære generalforsamling afholdes.
Formanden sender derefter de indkomne forslag frem til medlemmerne, senest 4 uger før
generalforsamlingen afholdes. Såvel indkaldelse som fremsendelse af indkomne forslag kan
foretages i separate skrivelser, bladet, eller på Selskabets hjemmeside.

§9

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
2) Formandens beretning.
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4) Budgettet for det løbende regnskabsår fremlægges på generalforsamlingen udarbejdet
af bestyrelsen.
5) Indkomne forslag.
6) Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår.
7) Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter.
8) Eventuelt.

§ 10

Hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller hvis mindst 10 medlemmer skriftligt over for
formanden begærer det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse
samt begrundelse kan foretages i separat skrivelse, bladet eller på Selskabets hjemmeside.

§ 11

Mødeindkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel
med tydelig angivelse af det eller de forslag, der skal behandles.

§ 12

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling indeholder følgende punkter:
1) Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
2) Behandling af indkomne forslag.
3) Eventuelt.

BESTYRELSEN
§ 13

Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer, og desuden vælges 3 bestyrelsessuppleanter, en
revisor og en revisorsuppleant. Formanden vælges for 2 år ad gangen, og 3-4
bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år for 2 år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter, revisor
samt revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Kun personer
over 18 år kan vælges. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og
sekretær.
Selskabet tegnes af formanden, næstformanden eller kassereren med mindst 2 af disse i
forening.

§ 14

Bestyrelsen står for den daglige ledelse af Selskabet, og bestyrelsen udarbejder en
forretningsorden for bestyrelsesarbejdet. Der udarbejdes referater af bestyrelsesmøder.
Referaterne godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Referaterne skal på
forlangende forevises ethvert medlem. Alle Selskabets medlemmer kan skriftligt stille forslag
til formanden til behandling i bestyrelsen, og formanden har pligt til at sætte sådanne forslag
på dagsordenen.

SELSKABETS MIDLER OG FORMUE
§ 15

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets regnskab skal revideres af en af den
ordinære generalforsamling valgt revisor.

§ 16

Der skal oprettes mindst en bankkonto.

§ 17

Medlemskontingentet skal betales til Selskabet senest den 1. februar det pågældende år.
Efter overskridelse på 14 dage sendes en påmindelse og efter 1 måneds yderligere restance
betragtes medlemmet som udmeldt.

§ 18

Selskabet kan optage banklån, dersom en generalforsamling beslutter det.

§ 19

Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid Selskabet tilhørende
formue. Der påhviler ikke Selskabets medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig
hæftelse, og der kan ikke gøres krav gældende over for Selskabets medlemmer eller
bestyrelsen.

EKSKLUSION
§ 20

Medlemmer, der modarbejder Selskabets interesser, kan ekskluderes ved
bestyrelsesbeslutning. Medlemmet kan indanke afgørelsen på en generalforsamling.

en

SELSKABETS OPLØSNING
§ 21

Selskabets kan opløses, dersom en ekstraordinær generalforsamling vedtager det med 2/3
majoritet af de fremmødte medlemmer + fuldmagter.

§ 22

I tilfælde af Selskabets opløsning skal dets formue, arkivalier og øvrige effekter, som ejes
af Selskabet, overdrages til lignende foreninger, museer eller institutioner, hvis formål er
beslægtet med Selskabets formål. Hvilke foreninger, institutioner eller museer, der skal
modtage formue, arkivalier og øvrige effekter, som ejes af Selskabet, skal besluttes på en
generalforsamling.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling
den 20. april 1991 og ændret på de ordinære generalforsamlinger den 8.
april 2000, den 6. april 2002, den 3. april 2004, den 5. april 2011, den 17.
april 2012, den 9. april 2013, den 1. april 2014, den 5. april 2016 og den 4.
april 2017.
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