
VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN VED MUSEET I 

HAMMER BAKKER 

 
Foreningens navn, formål og hjemsted 

 

§ 1 

 

Foreningen navn er:  

• ”Støtteforeningen for Museet i Hammer Bakker”. 

 

Hjemsted:   

• Aalborg Kommune 

 

§ 2 

 

Støtteforeningens formål er: 

 

• At udbrede kendskabet til historien om Åndssvageanstalten i Hammer 

Bakker og de mennesker, der har været anbragt, levet og arbejdet på 

institutionen. 

 

• At bidrage til, at Museets samling og viden gøres tilgængelig for alle, 

gennem aktiv formidling, i form af bl. a. medlemsarrangementer og ved at 

samarbejde med Aalborg Kommunes, øvrige museer og lokalhistoriske 

foreninger. 

 

• At bidrage til, at Museet kan indsamle oplysninger og materiale, registrere 

og udstille effekter, der i videst forstand har relation til den tidligere 

Åndssvageanstalt i Hammer Bakker.   

 

• At arbejde  for at rejse økonomiske midler, der kan medvirke til at støtte 

Museet. 
 

 

Medlemmer 

 

§ 3 

 

Som medlem kan optages alle, der har en interesse i forholdene for de anbragte 

og de ansatte på den tidligere Åndssvageanstalt, herunder også Vodskov-

områdets betydning for arbejdet med udviklingshæmmede.  
 

 



Stemmeret 

 

§ 4 

 

Medlemmer over 18 år har stemmeret, når medlemmet har været fuldgyldigt 

medlem 2 mdr. forud for generalforsamlingen. 

Medlemmer kan ikke stemme ved fuldmagt. 

 

 

Kontingent 

 

§ 5 

 

Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.  

Kontingentet opkræves en gang om året i april måned. 

 

 

Udmeldelse 

 

§ 6 

 

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til formanden. 

Udmeldelse sker automatisk ved manglende indbetaling af kontigent, efter 

udgangen af april måned. 

Indbetalt kontingent refunderes ikke. 

 
 

Bestyrelsen 

 

§ 7 

 

Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen. 

Bestyrelsen udgøres af 5 medlemmer. 

Bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år. 

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. 

Der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer på 

valg i ulige år. 

Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær  

på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, dog senest 4 uger 

efter generalforsamlingen. 
 



I tilfælde af vakance for bestyrelsesmedlemmer, indtræder en suppleant i 

bestyrelsen. 

Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil  

næste generalforsamling. 

Suppleanter har, uden stemmeret, ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. 

 

§ 8 

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der føres referat af 

bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige 

dokumenter, der vedrører bestyrelsens arbejde, arkiveres på forsvarlig vis.  

 

§9 
 

Bestyrelsen bør søge at løse sine opgaver i enighed. Hvis dette ikke er muligt 

kan et flertal af bestyrelsens medlemmer træffe beslutningen.   

Bestyrelsen er dog kun beslutningsdygtig, når formand og kasserer eller 

sekretær samt et bestyrelsesmedlem er til stede. 

Næstformanden træder ved formandens fravær i dennes sted. 

Sekretæren fører referat af bestyrelsesmøderne. Ved næstkommende 

bestyrelsesmøde godkendes referatet. 
 

 

Ordinær generalforsamling 

 

§ 10 

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær 

generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. 

Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer og hvem 

bestyrelsen måtte indbyde. 

 

 

§ 11 

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved annoncering i den 

lokale avis, annoncering via sociale medier eller ved direkte henvendelse til 

medlemmerne. Indkaldelsen annonceres desuden på Museets hjemmeside. Alle 

medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt 

fremmøde. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dog kræver 

vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.  
 

 

 



§ 12 

 

Afstemning skal ske skriftligt, såfremt dirigenten skønner det nødvendigt eller at 

blot ét af de fremmødte medlemmer ytrer ønske herom. 

 

§ 13 

 

Forslag som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftlig til bestyrelsen senest 

2 uger før generalforsamlingen afholdes. Eventuelt indkomne forslag 

offentliggøres ved udsendelse senest en uge før generalforsamlingens 

afholdelse. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset 

de fremmødtes antal. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og 

afstemningsmåder. 
 

 

§ 14 

 

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende 

punkter: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til 

godkendelse 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år til 

godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

 

Regnskab og budgetforslag for det kommende år fremlægges som bilag på 

generalforsamlingen. 

Det reviderede regnskab og forslag til det kommende års budget kan rekvireres 

af medlemmer 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Ekstraordinær generalforsamling 

 

§ 15 

 

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og 

der skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede 

medlemmer skriftlig over for bestyrelsen har fremsat ønske herom med 

angivelse af det emne, som ønskes behandlet. 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begærings 

modtagelse. For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. 

gælder de samme bestemmelser som ved ordinær generalforsamling. 
 

 

Regnskab og revision 

 

§ 16 

 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og regnskabet revideres af den på 

generalforsamlingen valgte revisor. 

 

Bestyrelsen skal senest den 1. februar afgive regnskab og dokumentation for det 

forudgående år og status pr. 31. december til revisor.   

 

Regnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal 

være forsynet med revisors påtegning og underskrift. 

 

Revisor foretager hvert år inden den 15. februar en kritisk revision af 

foreningens økonomiske dispensationer. Det betyder, at der ikke udføres 

revision i henhold til fonds- og foreningslovgivningen. Revisor fastsætter selv 

sin arbejdsgang. 
 

 

Tegning og hæftelse 

 

§ 17 

 

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og kasserer eller 

næstformand og kasserer (ved formandens fravær) i forening.  

 

Hvis kassereren ikke kan underskrive, forpligtes foreningens formand og 

næstformand i forening.  

 



Formanden og kassereren kan disponere op til 10.000 kr. på foreningens vegne. 

Ved disponering over højere beløb tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

 

Det er ikke muligt for foreningen at stifte gæld eller medvirke til 

salg/pantsætning af fast ejendom. 
 

 

Orientering om aktiviteter og regnskab 

 

§ 18 

 

Stadsarkivet, Aalborg Kommune, skal hvert år senest d. 1. maj, have tilsendt den 

godkendte beretning, det godkendte regnskab samt det godkendte budget.  

 

Foreningen skal overfor Stadsarkivet, Aalborg Kommune, hvert år via 

årsregnskabet godtgøre, at midler modtaget fra Stadsarkivet, Aalborg 

Kommune, er anvendt til arbejdet med Museets samling samt formidling heraf. 

 

 
 

Foreningens opløsning 

 

§  19 

 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en, i samme 

anledning, indkaldt generalforsamling.  

 

Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for 

opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Ydermere kræves, at 

mindst ¾ af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for 

forslaget. 

 

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, 

indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med 

ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, 

der er til stede. 

 

§ 20 

 

I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuel nettoformue tilfalde Museet i 

Hammer Bakker. Hvis dette ikke er muligt skal formuen udloddes til 

almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål, 

men som besluttes af den opløsende generalforsamling.  



 

 

Vedtaget på generalforsamlingen,  

 

Sted:   

den:  

 

 

____________________________                    __________________________ 

 

 Dirigent    Formand    

 

 


