
Love for Gjøl Lokalhistoriske forening 

§1 Foreningens navn er ”Gjøl Lokalhistoriske Forening” med hjemsted i Gjøl og indsamlingsområde i 
Gjøl sogn. 

§2 Foreningens formål er: 

• At indsamle, registrere og arkivere skriftligt, totografisk og andet materiale af lokalhistorisk værdi, 
og 

• At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for 
tilgængelighed.  

Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje og dets forbliven som sådan garanteres.  

§3 Midler til dette formål søges tilvejebragt ved medlemsbidrag og tilskud fra private institutioner 
          og foreninger. 

§4 Som medlem kan optages personer , offentlige og private instutioner, foreninger og ligene. 
          Medlemsbidraget fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling .  
          For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes kapital. 
          Ved alle afstemninger om foreningens anliggender har foreningen og lignende kun en stemme 
          i lighed med enkeltpersoner… 

§5 Foreningens bestyrelse består af syv medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. 
          Den første bestyrelse vælges for to år, derefter afgår halvdelen, den største halvdelen første gang        
          ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. 

§6 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
          Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er mødt til dens møde. 
 Beslutninger træffes ved simpel flertal. …. 
          Ved stemmelighed udgør den fungerende formands stemme udslaget. 
 Sekretæren fører protokol over bestyrelsens forhandlinger.… 
 Foreningen tegner seg ved underskrift af formanden eller ved dennes fravær næstformanden 
          samt et bestyrelsemedlem.……. 

Bestyrelsen ansætter/afskediger en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand 
og deres benyttelse i henhold til gældende regler.  

§7 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.den årlige generalforsamling holdes  
           inden udgangen af marts måned 
           Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved bekendtgørelse i den lokale avis, 
           eller på den måde finder hensigtmæssigt mindst 14 dage før dens afholdelse,  
           med angivelse af dagsorden. 
           Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig 
           forlanger det og fremkommer med et dagsordenforslag. 
           Bestyrelse kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

…. 



§8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 
        1 Valg af diregent. 
        2 Bestyrelsens beretning. 
        3 Forelægelse af det reviderede regnskab. 
        4 Valg af bestyrelse + to suppleanter. 
        5 Valg af en revisor + en revisorsuppleant. 
        6 Indkomne forslag. 
        7 Evt. 

           Forslag der ønskes behandlet må være bestyrelsen i hænde mindst otte dage før generalforsamlingen. 
           Under punkt syv kan der ikke træffes bindene beslutninger. 
           Alle beslutninger træffes af generalforsamlingen ved simpel majoritet uanset fremmødets antal. 
           Afstemningen skal være skriftlig hvis bestyrelsen eller 5 stemmeberettige medlemmer forlanger det. 
           Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens forhandlinger. 
           Protokollen oplæses og underskrives af sekretæren. 

§9 Regnskabsåret følger kalenderåret og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.… 

§10 Vedtagelse af en lovændring kan på en ordinær eller på en i dette øjemed indkaldt  ekstraordinær 
           generalforsamling. 
           Der kræves 3/4 af de fremmødtes stemmer før en lovændring er vedtaget. 

§11 Beslutning om at ophæve foreningen kan kun ske på en til dette formål indkaldt generalforsamling. 
Der kræves ¾ af de fremmødtes stemmer for, at foreningen kan opløses. Den sidst siddende bestyrelse 
skal tage forhandling med Jammerbugt Kommunes kulturudvalg, således at samlingernes forbliven i 
offentligt eje og deres tilgængelighed garanteres. 

 Beslutningen skal træffes, således at formue og ejendele skal benyttes til gavn for det lokalhistoriske 
arbejde i Gjøl. 


