
 

 

Vedtægter for Historisk selskab 

1. Navn 
Selskabets navn er: Historisk Selskab for Glostrup, Brøndby, Albertslund og Vallensbæk. 

2. Formål 
Selskabets formål er indenfor sit område at udvide kendskabet til egnens historie og at arbejde for fremdragelse og 

bevarelse af dens historiske minder. Selskabet indsamler historiske oplysninger, der vedrører institutioner eller 

enkeltpersoner indenfor området og det kundgør disse for selskabets medlemmer enten gennem foredrag, avisartikler 

eller selvstændige tryksager.  

Selskabet drager omsorg for, at alle det tilgåede oplysninger registreres og arkiveres. 

3. Medlemsret 
Historisk Selskab optager som medlem enhver person, der har bopæl indenfor området. Dog kan udenbys boende 

personer, institutioner, foreninger og lign. optages efter bestyrelsens skøn. 

Udmeldelse af selskabet må foretages senest 14 dage før udløbet af et kalenderår. 

4. Regnskab 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret; kassereren fører regnskab, over selskabets midler, der anbringes i lokale 

pengeinstitutter. Kassereren affatter ved regnskabsårets slutning driftsregnskab og status, der sammen med bøgerne 

revideres af selskabets revisorer. 

5. Ledelse 
Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges af selskabets medlemmer på dettes ordinære 

generalforsamling. Hvert bestyrelsesmedlems funktionstid er 2 år, men genvalg kan finde sted. 

Af  estyrelsen afgår 1-3 medlemmer hvert år. Foruden bestyrelsen vælges samtidig for l år ad gangen en 1. og en 

2.suppleant, 2 revisorer og en revisorsuppleant. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv for 1 år ad gangen med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. 

6. Ordinær generalforsamling 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal med følgende dagsorden 

1. Valg af dirigent, 

2. Bestyrelsens årsberetning. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Forslag fra bestyrelsen. 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

6. Bestyrelsesval g. 

7. Valg af suppleanter og revisorer. 

8. Eventuelt. 



 

 

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Se dog 8. 

Der indkaldes til generalforsamling med mindst 1 uges varsel i et lokalt blad og ⁄ eller pr. brev. 

Afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog skal ændringer eller tilføjelser til vedtægterne vedtages med mindst 2⁄3 af 

de mødtes stemmer.  

7. Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter samme varsel som ovenfor, når det af bestyrelsen skønnes 

fornødent, eller når mindst 10 medlemmer til bestyrelsen fremsætter motiveret skriftlig begæring herom. 

8. Ophævelse eller ændring af selskabet 
Ophævelse af selskabet eller ændring af samme til andet formål kan kun finde sted på to med mindst en måneds 

mellemrum indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger med dette som eneste forhandlingsemne. Til vedtagelse 

kræves hver gang mindst 3/4 af de mødtes stemmer.  

Varsel afgives som ovenfor med angivelse af forhandlingsemne. 

 

 

Oprindelig vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling i Glostrup den 13. 

februar 1942. 

Revideret på generalforsamlingeme den 25/2 1949, 20/2 1958, 10/3 1967, 31/3 1971, 

20/3 1974, 22/11 1974, 21/3 2002 og 10/3 2016. 


