
Vedtægter for 
Egnssamlingen for Østvendsyssel i Try 

 
§ 1. Navn og hjemsted 
Foreningens navn er ”Egnssamlingen for Østvendsyssel i Try”. 
 
Foreningen har følgende binavne: 

● Try Museum 

● Hjemstavnsmuseet for Østvendsyssel 

● Frilandsmuseet i Try 
 

Foreningens hjemsted er Højskolevej 1, 9330  Dronninglund. 
CVR-nr. 34 56 77 27 
 
 
§ 2. Formål 
Foreningens formål er at drive Egnssamlingen som et videnscenter for Østvendsyssels historie. 
Vi formidler, indsamler, registrerer og bevarer Østvendsyssels historie og kultur bredt forstået, 
som effekter, sprog, skikke, sagn, skrøner, historier, sange mv. og vi fremmer og styrker 
derigennem den almene interesse for egnens historie og medvirker til bevarelse af effekter og 
viden af historisk værdi for Østvendsyssel.  
 
Foreningen overtager effekter udskilt fra Museerne i Brønderslev Kommune i 2017 eller senere. 
Herudover har foreningen til formål at indsamle effekter og viden, der kan være med til at belyse 
historien i Østvendsyssel. 
 
Overtagne og indsamlede effekter og viden skal formidles til offentligheden i den udstrækning 
lokaliteter, økonomi og personel giver mulighed for det. 
 
Foreningens formål kan fremmes gennem møder, publikationer, levendegørelse og 
arrangementer af forskellig art. 
 
Foreningen kan indgå i samarbejder med andre lokale foreninger og organisationer med henblik 
på af fremme foreningens formål eller at fremme generelle lokale formål. 
 
 
§ 3. Medlemmer 
Som medlemmer kan alle interesserede optages. Medlemskab opnås ved indbetaling af årligt 
kontingent. Et medlemskab slettes når kontingentet ikke er betalt. 
 
Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie. 
 
 
§ 4. Bestyrelse 
Egnssamlingen for Østvendsyssel ledes af en bestyrelse på mindst 5 og op til 7 medlemmer der 
vælges på foreningens generalforsamling. 
 
Bestyrelsesmedlemmer, valgt på generalforsamlingen, vælges for 2 år ad gangen.  
 
Genvalg kan ske.   



 
Der vælges 2 suppleanter for 1 år. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder en suppleant i 
det afgående bestyrelsesmedlems sted. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer. 
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, arbejdsgrupper og lignende med medlemmer uden 
for bestyrelsens kreds med selvstændigt ansvar for løsning af specifikke arbejdsopgaver. 
Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder 
det fornødent, eller mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Bestyrelsen træffer 
beslutning ved simpelflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
Bestyrelsen er pligtig til at føre protokol fra sine bestyrelsesmøder såvel som fra 
generalforsamlingen, dennes føres af sekretæren, som udpeges af bestyrelsen. 
Bestyrelsen fører protokol fra sine bestyrelsesmøder såvel som fra generalforsamlingen, denne 
føres af sekretæren, som udpeges af bestyrelsen. 
Bestyrelsen udarbejder genstandspolitik (Indsamling, kassation og opbevaring) – 
formidlingspolitik - samt medlems- og frivilligpolitik. 
 
Formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem tegner i fællesskab foreningen.  
Der kan meddeles prokura, hvis bestyrelsen finder det formålstjenligt.  
 
Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens gæld. 
 
 
§ 5. Generalforsamling 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes 
hvert år i marts måned. 
 
Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker via e-mail, 
brev eller ved annoncering i lokalt ugeblad. 
 
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger foreningens beretning for det forløbne år 
3. Kassereren aflægger foreningens reviderede regnskab til godkendelse og orienterer om 

det kommende budget. 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 4 i lige år. Valg af 2 suppleanter 
6. Valg af 2 revisorer 
7. Fastsættelse af kontingent for næstkommende år 
8. Eventuelt. 

 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 8 dage før 
generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er til 
stede, og generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre 
andet følger af nærværende vedtægter. 
 



Stemmeberettigede er alle fremmødte medlemmer Afstemning skal ske skriftligt, såfremt blot en 
af de stemmeberettigede måtte ønske det. 
 
 
§ 6. Regnskab og formue 
Foreningens regnskab følger kalenderåret. 
 
Foreningens regnskab skal revideres af to revisorer valgt på generalforsamlingen. Revisorer 
vælges for ét år ad gangen.  
 
 
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 50 
medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden. 
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker via mail 
(brev) eller annoncering i lokalt ugeblad. 
 
 
§ 8. Vedtægtsændringer 
Ændringer i vedtægterne skal vedtages på en generalforsamling med simpel stemmeflerhed. 
 
 
§ 9. Opløsning 
Foreningen kan kun opløses, når det ved indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling udtrykkeligt er meddelt i indkaldelsen, at punktet står på dagsordenen og 
såfremt 2/3 af de afgivne stemmer går ind derfor. 
 
Ved ophævelsen af foreningen tilfalder foreningens midler et kulturelt formål efter 
generalforsamlingens valg. 
 
 
§ 10. Ikrafttrædelse 
Disse vedtægter træder i kraft efter vedtagelsen på den ekstraordinære generalforsamling den 
25/10-2017. Og er ændret på den ordinære generalforsamling den 25/3-2019. 
 

 

 

25.3. 2019 

 

 

Peter Hvid Jensen 

Dirigent. 


