Vedtægter for
Støtteforeningen Vester Palsgaard Skovmuseum
§ 1 Støtteforeningen, der er stiftet 7. september 1972 med navnet Højderyggens Egnsmuseum, er
efter flytning den 15.9.2005 og fusion med Museum Midtjylland den 1.1.2008 ændret til
Støtteforeningen Vester Palsgaard Skovmuseum. Støtteforeningen har adresse på Vester Palsgaard
Skovmuseum, Palsgårdvej 9, 7362 Hampen. Museet har hjemsted i den gamle skovridergård
”Vester Palsgaard” og er et egns- og skovmuseum samt lokalhistorisk arkiv med arbejdsområdet
Ejstrup - Nørre Snede - og Klovborg sogne.
§ 2 Støtteforeningens formål er at være behjælpelig med:
- At indsamle, registrere, bevare og udstille genstande, billeder og lydoptagelser, trykt materiale,
arkivalier og andre data uanset medium med tilknytning til Ejstrup, Nørre Snede og Klovborg
sogne, deres borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.
- At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler om
tilgængelighed.
- Gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Ejstrup, Nørre
Snede og Klovborg sognes historie.
- Og at formidle skovens historie.
§ 3 Donerede og indsamlede midler til støtteforeningen anvendes til museets fremme.
§ 4 Støtteforeningens bestyrelse består af mindst 6 medlemmer. Medlemmerne vælges af
generalforsamlingen for 2 år af gangen og således, at halvdelen er på valg hvert år. Genvalg kan
finde sted.
Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter for bestyrelsen samt 2 revisorer og 1
revisorsuppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Museets daglige leder fungerer som foreningens sekretær og deltager i bestyrelsesmøderne.
§ 5 Foreningen afholder generalforsamling hvert år i januar kvartal. Indkaldelse til
generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel ved annonce i lokalavisen eller ved
skriftlig meddelelse til medlemmerne. Bekendtgørelsen skal indeholde dagsorden.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt meddeles formanden mindst 5
hverdage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, hvor andet ikke er bestemt.
Skriftlig afstemning skal ske, hvis 1 medlem ønsker det. Afgivelse af stemmer kan kun foretages af
foreningens medlemmer. Afstemning kan ikke ske ved brev eller fuldmagt.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:
1. Valg af dirigent og valg af 2 stemmetællere
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Forelæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse, suppleanter og revisorer
8. Eventuelt
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet. Ligeledes kan
20% af støtteforeningens medlemmer ved skriftlig anmodning senest 3 uger før kræve afholdelse af
ekstraordinær generalforsamling. Dette gøres ved skriftlig anmodning til bestyrelsens formand.
§ 7 Bestyrelsesmedlemmerne for Støtteforeningen Vester Palsgaard Skovmuseum er medlem af
Repræsentantskabet for Museum Midtjylland og støtteforeningens formand er født medlem af
repræsentantskabets bestyrelse. Til repræsentantskabets årsmøde opstiller støtteforeningens
bestyrelse, i overensstemmelse med repræsentantskabets vedtægter, minimum 1 kandidat og 1
suppleant fra Ikast-Brande Kommune til styrelsesvalg til Museum Midtjylland på årsmødet.
§ 8 Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af et budget og overholdelsen heraf. Dette sker i
samarbejde med museets daglige leder.
§ 9 Støtteforeningen drives for midler tilvejebragt gennem medlemskontingenter og bidrag fra
offentlige myndigheder, institutioner, virksomheder og private.
§ 10 Støtteforeningens regnskaber revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer.
§ 11 Pengemidler, som foreningen råder over, skal indestå på en for støtteforeningen oprettet konto
i pengeinstitut.
§ 12 Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på generalforsamlingen.
§ 13 Ændring af vedtægter kan ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer
stemmer for.
§ 14 Opløsning af støtteforeningen kan ske med simpel stemmeflerhed ved 2 på hinanden, med 2 –
8 ugers mellemrum, følgende generalforsamlinger, hvor forslaget har været på dagsordenen.
§ 15 Ved støtteforeningens eventuelle ophør tilfalder samtlige støtteforeningens genstande og
midler Vester Palsgaard Skovmuseum.

Vedtaget på generalforsamlingen På Vester Palsgaard Skovmuseum den 12. marts 2014
Bestyrelsens underskrift:

