
VEDTÆGTER FOR 
Museumsforeningen for Museum 

Midtjylland, Herning 
 
 
1  Navn og medlemmer 
 

 Foreningens navn er Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning. Oprindeligt stiftet 
som Herning Museumssamfund 20. september 1899. Foreningen deler adresse med 
Museum Midtjylland og omfatter museets afdelinger i Herning Kommune. 

 
Foreningen optager som medlem personer, institutioner og erhvervsvirksomheder mv.  

 
2  Formål 

 
 Foreningens formål er at støtte Museum Midtjylland, herunder specielt at understøtte frivilligt 

arbejde i Museum Midtjylland. Museumsforeningen skal i sit virke tage udgangspunkt i og 
respektere museets overordnede organisation og struktur. 

 
Kontingent og donerede midler til Museumsforeningen skal anvendes til foreningens 
aktiviteter. 

 
3  Museumsforeningens arbejdsområder 

 
At fremme kendskabet til og interessen for museumsarbejdet i lokalområdet. 

 
At medvirke til hvervning og organisering af frivillige i laug. 
 
At støtte museet i dets funktioner, herunder at fungere som et ideforum for museets 
arbejdplaner, drift og fremtidige udvikling. 
 
At samarbejde med Museums Midtjyllands andre museumsforeninger, andre museer, 
organisationer og foreninger med fælles interesseområder. 
 
Foreningen kan arrangere udflugter, foredrag, udstillinger og udgive publikationer. 



 
4  Medlemsfordele 
 
Museumsforeningen skal i samarbejde med Museum Midtjylland sikre 
medlemmerne særlige goder, eksempelvis: 
 

• Ethvert medlem har gratis adgang til Museum Midtjyllands afdelinger i 
Herning og Ikast-Brande kommuner. 

 
• Rabat ved særarrangementer, hvor der i øvrigt opkræves deltagerbetaling. 

 
• Publikationer fra museet – gratis eller med rabat. 

 
• Rabat i museumsbutikken. 

 
• Nyhedsbrev pr. mail.  

 
5  Bestyrelse 

 
Museumsforeningen nedsætter en bestyrelse, der består af 5-8 medlemmer, hvoraf fem 
vælges på den årlige generalforsamling blandt Museumsforeningens medlemmer for to år ad 
gangen. To medlemmer vælges i lige år og tre medlemmer i ulige år.  
 
Bestyrelsen kan suppleres med ét medlem udpeget af hvert enkelt frivilliglaug under Museum 
Midtjylland i Herning Kommune, der måtte ønske det. Udpegningen gælder for et år ad 
gangen. De udpegede personer skal være medlem af Museumsforeningen. 
 
Kandidater, der ikke er til stede på generalforsamlingen, kan vælges, hvis de på forhånd 
skriftligt har tilkendegivet, at de er villige til at opstille. Genvalg kan finde sted. 
 
Desuden vælges én suppleant for ét år samt to foreningsrevisorer for et år ad gangen. 
Indtræder en suppleant i bestyrelsen, sidder vedkommende i resten af det erstattede 
bestyrelsesmedlems valgperiode. 

 
Museumsforeningens bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer 
samt sekretær.  
 
Antallet af bestyrelsesmøder aftales i bestyrelsen, som er beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 
afgørende.  
 
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, 
kasserer og sekretær, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 
 
Museum Midtjyllands direktør eller andet personale kan efter aftale deltage i 
bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. 
 
Bestyrelsen for Museumsforeningen opstiller i overensstemmelse med vedtægterne for 
Museum Midtjylland kandidat(er) til Museum Midtjyllands styrelse ved årsmødet for 
repræsentantskabet. 



6  Regnskab 
 
Museumsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.  
 
Foreningens regnskab skal føres i overensstemmelse med almindelig god regnskabsskik. 
 
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte foreningsrevisorer.  
 
Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltning af Museumsforeningens formue.  
 
Bestyrelsen tegnes af formand og kasserer i forening.  
 
Museumsforeningens kasserer kan disponere inden for budgettet. 
 
Museumsforeningens formue skal indestå på en til formålet for foreningen oprettet konto i et 
pengeinstitut. 
 
Kassereren administrerer medlemskartoteket, opkræver medlemskontingenter og fører 
foreningens regnskab.  

 
7  Generalforsamling 

 
Generalforsamlingen er højeste myndighed i Museumsforeningens anliggender. Skal 
afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen 
foretages af bestyrelsen og skal med angivelse af dagsorden ske med mindst 14 dages 
varsel ved opslag på Museum Midtjyllands hjemmeside eller ved meddelelse direkte til 
Museumsforeningens medlemmer. 

 
Det årlige kontingent for private medlemmer og andre typer medlemskab fastsættes af 
generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen skal årligt udarbejde budget med tilhørende budgetkommentarer. 

 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte: 
 

• valg af dirigent 
• formandens beretning  
• indkomne forslag 
• godkendelse af revideret regnskab  
• fremlæggelse af budget 
• fastlæggelse af kontingent  
• valg til bestyrelsen, inklusiv suppleant og revisorer 
• eventuelt 

  



Forslag fra Museumsforeningens medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før dennes afholdelse. 

 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemning skal foregå skriftligt, såfremt et 
medlem fremsætter ønske herom. Hvert medlemskab af Museumsforeningen berettiger til én 
stemme på generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter, at 
kontingent er betalt inden generalforsamlingen. 

 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når 
mindst 25 af Museumsforeningens medlemmer skriftligt og med angivelse af 
forhandlingsemner fremsender ønske herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal 
generalforsamlingen finde sted snarest muligt og senest tre uger efter begæringens 
modtagelse og med én uges varsel. 

 
 8  Vedtægtsændringer 
 

Ændringer af foreningens vedtægter kan ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de 
fremmødte medlemmer stemmer for. 
 
9  Foreningens ophør 

 
Foreningens ophør kan vedtages på en ordinær og efterfølgende på en ekstraordinær 
generalforsamling, når 4/5 af de fremmødte stemmer for.  
 
Såfremt foreningen må ophøre, overgår aktiverne til den selvejende institution Museum 
Midtjylland. 
 
 
 
Disse vedtægter er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling 2. november 2017 og 
træder i kraft 1. januar 2018. 


