Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark
Vedtægter
§ 1.
Sammenslutningen er en landsdækkende organisation for foreninger, der driver eller
støtter museer i Danmark.
§ 2.
Sammenslutningens formål er, at
 styrke og udvikle det folkelige engagement i museumsarbejdet til gavn for
museerne
 synliggøre de betydelige folkelige kræfter bag de danske museer
 sikre museumsforeningerne indflydelse på den aktuelle og fremtidige kulturpolitik
 sikre et inspirerende samarbejde mellem museumsforeningerne i ind - og udland.
§ 3.
Som medlemmer kan optages de i § 1 nævnte foreninger, der betaler det årlige
kontingent.
Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Udmelding af Sammenslutningen skal ske skriftligt til kassereren senest en måned før
kalenderårets udgang.
§ 4.
Sammenslutningen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer valgt på
generalforsamlingen, der tillige vælger 1 suppleant og 2 revisorer. Opstår der
stemmelighed ifm. afstemninger i bestyrelsen, tæller formandens stemme dobbelt.
Efter tur afgår hvert år tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år.
Suppleant og revisorer er på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted.
§ 5.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 6.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indvarsling
skal ske med mindst fire ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemsforeningerne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes efter bestyrelsens valg forskellige steder i landet. Der skal
så vidt muligt i tilslutning til generalforsamlingen tilbydes et kulturhistorisk eller
kulturpolitisk program for generalforsamlingens deltagere.
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Medlemsforeningerne kan lade sig repræsentere ved et eller flere medlemmer.
§ 7.
Sammenslutningen tegnes af formand og kasserer, eller i en af disse forfald ved den
tilbageværende og næstformanden.
Sammenslutningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke sammenslutningens medlemmer eller bestyrelsen
nogen personlig hæftelse.
§ 8.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Indkomne forslag.
4. Aflæggelse af revideret regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af én suppleant.
8. Valg af to revisorer
9. Eventuelt.
Hver medlemsforening har en stemme på generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved
almindelig stemmeflerhed.
Afstemning foregår skriftligt, såfremt en medlemsforening fremsætter begæring herom.
Ved indtegning til generalforsamlingen udleveres stemmekort til en repræsentant for hver
af de deltagende medlemsforeninger.
§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning hertil, eller
når mindst 10 medlemsforeninger har fremsat skriftlig begæring herom.
I sidstnævnte tilfælde afholdes generalforsamlingen snarest muligt og senest 6 uger efter
begæringens modtagelse.
§ 10.
Vedtægterne kan ændres af generalforsamlingen, såfremt forslag herom er optaget på
dagsordenen.
Vedtægtsændring kræver, at mindst 2/3 af de deltagende medlemsforeninger stemmer for.
I modsat fald skal forslaget vedtages på ny med almindelig stemmeflerhed på en
ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes efter forløbet af 4 uger.
§ 11.
Opløsning af Sammenslutningen kan kun ske efter vedtagelse på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, der afholdes med mindst 4 ugers mellemrum.
§ 12.
I tilfælde af Sammenslutningens opløsning tilfalder dens aktiver et musealt formål efter
den opløsende generalforsamlings beslutning.
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§ 13.
Vedtægterne blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. maj 2003 på
Strandingsmuseet i Thorsminde.
Vedtægternes § 1 og § 3, stk. 1 blev ændret på den ordinære generalforsamling den 28.
marts 2009 på Struer Museum
Vedtægternes §4 ændret på den ordinære generalforsamling den 18. september 2021 på
Koldinghus samt ny §7 og ny nummerering af tidligere §7-12, nu §8-13.
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