
 

      Udg. Jan. 2018. 
 
Vedtægter for Horsens-Hammer Hjemstavnsforening. 
 

 
1. 

Foreningens navn er Horsens-Hammer Hjemstavnsforening. 
 

 
2. 

Foreningens formål er at øge kendskabet til - og interessen for Horsens, Hammer og Vodskov sogns 
historie. Dette søges bl.a. opnået ved driften af et lokalhistorisk arkiv, udgivelse af en årbog med 
lokalhistoriske artikler mv. og drift af en hjemmeside.  
 
Det lokalhistoriske arkivs arbejdsområde er den gamle Horsens-Hammer Kommune. 
Arkivet indsamler, registrerer og bevarer arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og 
andre data uanset medium af ikke-statslige proveniens, med tilknytning til Horsens, Hammer og Vodskov 
sogne, deres borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid og stiller det indsamlede 
materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed. 
Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådan garanteres. 
 

 
3. 

Som medlem kan optages enhver, som er interesseret i foreningens formål. 
Medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet 
omfatter en husstand med 1 stemmeret, og kun den stemmeberettigede kan indvælges i bestyrelsen. 

 
4. 

Foreningen afholder generalforsamling hvert år i januar måned. Her vælges bestyrelsen, der består af op til 
7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. Hvert år er henholdsvis tre- og fire 
medlemmer på valg. Bestyrelsen søges sammensat således, at alle tre sogne bliver repræsenteret. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer. 
Generalforsamlingen vælger to revisorer for et år ad gangen. 
Generalforsamlingen vælger to bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen. 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst halvdelen af medlemmerne, formanden eller 
halvdelen af bestyrelsen begærer det.  
Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent, som underskriver et beslutningsreferat inden for en uge 
efter generalforsamlingen.  
Indkaldelse til generalforsamling indeholdende dagsorden tilstilles medlemmerne pr. brev i september 
måned og annonceres i dagspressen med mindst 8 dages varsel.  
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før 
generalforsamlingen. 
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5. 
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 
 

a. Valg af dirigent 
b. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
c. Fremlæggelse af regnskabet. 
d. Indkomne forslag. 
e. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
f. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
g. Valg af revisorer. 
h. Fastsættelse af kontingent. 
i. Debat om foreningens fremtidige arbejde. 
j. Eventuelt. 

 
 

6. 
Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv er medlem af SLA-Sammenslutningen af Lokalarkiver og LANA- 
Lokalarkiver i Nordjyllands Amt – og deltager i lokale, amtslige og landsdækkende fællesregistreringer, der 
er godkendt af eller arrangeret af SLA eller LANA. 

 
Bestyrelsen udpeger en daglig leder af arkiv og museum, der er ansvarlig for arkivets og museets drift, 
samlingernes tilstand og deres benyttelse – for arkivdelen i henhold til SLA`s standardinstruks for 
arkivledere. 
 
Bestyrelsen påser og har ansvaret for, at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt 
registreret, og at de er offentligt tilgængelige, dog sådan at SLA`s tilgængelighedsregler respekteres og 
SLA`s generelle regler for arkivdrift overholdes. 
 

 
7. 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab indstilles af bestyrelsen til 
generalforsamlingens godkendelse. Midler, der ikke er nødvendige i den daglige drift, henstår på en særlig 
konto, hvorpå der kun kan hæves med underskrift af formand og kasserer i forening. 
 

 
8. 

Ændringer i disse vedtægter samt beslutning om en eventuel ophævelse af foreningen skal vedtages af 
mindst ¾ af de fremmødte på generalforsamlingen. Såfremt Horsens-Hammer Hjemstavnsforening skulle 
blive opløst, drager foreningen forinden omsorg for, at samlingerne anbringes efter nærmere aftale med 
kommunalbestyrelsen og LANA, så deres forbliven i offentlig eje og deres offentlige tilgængelighed 
garanteres. 
 
Bestyrelsen drager ligeledes omsorg for, at en eventuel formue anvendes indenfor den gamle Horsens-
Hammer kommunes område til opgaver med relation til egnens historie.  
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 15. januar 2018. 


