
 

 

Love for 
Slægtshistorisk Forening, Sønderjylland. 

 
§ 1 Foreningens navn er "Slægtshistorisk Forening Sønderjylland". 
 
§ 2 Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende 

foredrag, ekskursioner til arkiver, aftenskoleundervisning m.m. at øge kendskabet til slægtshistorisk 
forsknings metoder og midler. 

 
§ 3 Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til kassereren og betaling af et års kontingent. 
 
§ 4 Foreningen indmelder sig i "Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger" (SSF). 

"Slægtshistorisk Forening Sønderjylland" forpligtes herved ikke økonomisk udover kontingentet til 
sammenslutningen. 

 
§ 5 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det efterfølgende regnskabsår. Regnskabsåret 

følger kalenderåret.   
 Kontingentet skal være betalt inden 1. april.   Restance med kontingent udover 2 måneder medfører, 

at medlemmet slettes af foreningen. Retningslinier for nedsat kontingent kan fastsættelses af 
bestyrelsen. Genoptagelse af medlemskab kan ske ved betaling af restancen. 

 
§ 6 Bestyrelsen skal føre en protokol, hvoraf skal fremgå bestyrelsesbeslutninger samt afholdte møder og 

generalforsamlinger. 
 
§ 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden 

udgangen af marts måned hvert år, med følgende dagsorden: 
1.  Valg af dirigent 
2.  Bestyrelsens beretning 
3.   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på 

 generalforsamlingen 
4.  Behandling af indkomne forslag 
5.  Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår 
6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleant. 
7.  Valg af revisor eller revisorsuppleant ( hvert 2. år ). 
8.   Eventuelt. 
 

 Forslag til generalforsamlingen skal være sekretæren i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Denne indkaldes pr. brev med mindst 14 dages varsel.  

 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter ønske af bestyrelsens flertal eller af en tredjedel af 
medlemmerne ved skriftlig begæring herom.  

 
§ 8 Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, der på den ordinære generalforsamling 

vælges for 3 år ad gangen, således at en tredjedel er på valg hvert år.  
 Der vælges ligeledes for en periode på 2 år en suppleant, en revisor samt en revisorsuppleant. 

Revisoren vælges i ulige år og revisorsuppleanten i lige år.  
 Alle valg sker ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og 

kasserer. 
 
§ 9 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal af afgivne stemmer, herunder stemmer 

afgivet ifølge fuldmagt fra fraværende medlemmer, udsendt til et nærværende medlem af foreningen. 
 
§ 10 Opløsning af foreningen kan ske ved generalforsamlingsbeslutning. Herved skal tillige træffes 

beslutning om anvendelse af foreningens aktiver til støtte af andet lokalt historisk virke. 
 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 8. august  1981 og vedtaget med ajourføringer på 
den ordinære generalforsamling den 25. februar 2006. 


