
V edt ægt er f or St øtt el or eni ngen 6odt hoob Hommerve,rk

1.
Foreningøns novn er Støtteforeningen Godthoab Hommerverk
med adresse Zincksvej Z.B, Godthåb,9230 Svenstrup J.

2.
Formålet et at s'røtte /tÅuseet Godthoob Hommerve,rk økonomisk og
orbejdsme'ssigt samt medvirke fil udbredelse of kendskobet til mu-seet.

3.
Som medlemmer kan optoges enkeltpersoner og firmoer.
Medlemskob giver adgangfor Z personer til museet,
men kun 1 stemme på generalf orsomlingen

4.
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer
Der ve'lges desuden 2 suppleonter og 1 revisor sqmt 1 revisorsuppreont.
De 5 bestyrelsesmedlemmer velges for Z år ad gat:gen,
med volg of 3 på ulige år oS Z på lige år.
Suppleanter fil bestyrelse, somt revisor og revisorsupple.ant ve,lgesfor l år od
goryen.
Udtreder et medlem of bestyrelsen,indtreder suppleonten og sidder den
udtredendes periode ud.

ti

Bestyrelsen konstituerer sig med formond, nestformond, kosserer og
sekreter, og den varetager de daglige opgsver.
Alle beslufning er vedtages med olmindeligt f lertol. ved stemmeli ghed er
f ormondens stemme udsloggivende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, ndr mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Der føres en beslutningsprotokor, og den underskrives qf derirstedeverende
bestyrelsesmed lemmer.

6.
Regnskabsåret følger kolenderåret. Regnskobet føres af kassereren og
r evider e-s of den v algt e revisor.
Foreningens likvide midler henstår pd konfo i lokolt pengeinstitut og evenruel
girokonto.

7.
Foreningen tegnes of formonden og nestformond eller kosserer.
For f oreningens geld hefter alene f oreningen.



8.
Generalforsamlingen er fo.reningens højeste myndighed. Den ordinere generor-
forsomling ofholdes i oprir måned o9 indkordes meimindst !4 dages varser
pr. brev til medlemmerne.
Forslog til behondling pågenerafforsomringen skar vereformonden i hende
senest 3 doge før dennæ ofholdelse.
Beslutninger p6, genørallorsomringen treff es ved olmindelig stemmef lerhed of
de fremmødte medlemmer. ved evenruer stemmerighed borifqrder forsroget.
Hver fremmødte stemmeb eretriget kon ud over e-gen stemme afgive ånstemme i
henhold til skriftlig fuldmogt.
Der kon ikke stemmes pr. brev.
G ener olf or som I i ngens dogsorden sko r i ndeho rde f ørgende punkter :

l. Valg of dirigent.
2. Beretning frq formqnden.
3. a. Fremleggelse af regnskob

b. Fostseftelse of kontingenter.
4. fndkomne forslog.
5. Volg of 3 henholdsvis Z bestyrelsesmedlemmer.
6.Valg of 2 suppleonier.
7.Valg of revisor og revisorsuppleont.
8. volg of 3 medremmer tir Museet Godfhoob Hqmmerv@,rk bestyrerse.

o. volg of 2 henholdsvis 1 til museet bestyrelse somt 1 suppleant
b. valg af 1 revisor og 1 suppleont

9.Eventuelt, herunder bererning om museets drift ogtirstond.

9.
Ekstroordiner gønerolforsamling kon indkoldes enlen o! bestyrelsen eller efter
skriftlig onmodning fro mindst 10 medlemmer. rndkoldelse n sker eftersomme
regler som ved ordiner generolforsomling.

10.
Ændrirg af vedregterne kqn ske på generarf orsomringen med z/3 frertar af de
fremmødle medlemmer.
Forslog til vedtægtsendringer skql udsendes til medlemmerne senest 14 dage
f ør gener olf orsom I i ngen.

11.

Eventuel opløsning of foreningen kqn kun finde sted, sdfremt ?/3 of de
fremmødte medlemmer på en generolforsomling stemmer for det.
Ved nedle-ggelse overføres foreningens midler til institutionen Museet Godthoob
Hqmmerve,rk. såfremt denne er ophørt ot eksistere, tirforder midrerne en
I o kol ku lturi nst i tuti on ef t er gener olf orsom I i ngens beslutni ng.

V edt aget v ed gener alf orsom I i ngen den 21. opri I 1 99 g
Ændret på generalf orsomlingen den 14. opri I 200g
Ændret pd generolforsomlingen den 9. april ZOt6


