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  Vedtægter for Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening 

§ 01 Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening ejer Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv.  

 Foreningens formål er at udbrede kendskab til og vække interesse for områdets historie og 

 udvikling i fortid og nutid, samt at oprette og drive et lokalhistorisk arkiv i området. Dette  

 arkiv har til formål at indsamle, registrere og opbevare lokalhistoriske materialer i form af 

 manuskripter, arkivalier, kort, billeder, film, lydbånd m.m. samt at gøre dette materiale  

 tilgængeligt for historikere og andre interesserede.                                                                                 

 Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje og stilles til rådighed for offentligheden efter de 

 gældende regler for tilgængelighed.   

§ 02 Foreningens område er (den tidligere Lumby Kommune) Lumby og Stige sogne, Odense Kommune.  

 Offentligheden har adgang til arkivet efter regler, der fastsættes af bestyrelsen. Dog mindst én gang  pr. 

 måned. 

§ 03 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt senest d. l. april. 

 Indvarsling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel.  

 

 Dagsorden skal indeholde:  

    1. Beretning og godkendelse af foreningens virke det forløbne år  

   2. Forelæggelse og godkendelse af det forløbne års regnskab  

    3. Indkomne forslag  

   4. Fastsættelse af det årlige kontingent 

   5. Valg af bestyrelse  

   6. Eventuelt  

 

 Vedtægtsændringer skal fremsendes til bestyrelsen senest 1. januar, og annonceres i indkaldelsen til 

 generalforsamlingen.  

 Vedtagelse kan ske med 2/3 flertal af de fremmødte.  

 Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling for en 

 periode på 2 år, således at henholdsvis 3 og 4 medlemmer er på valg. Derudover vælges 2 

 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 

§ 04 Foreningens bestyrelse konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, sekretær og 

 kasserer samt fastsætter sin forretningsorden. 

§ 05 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi, og for arkivets drift herunder for betryggende 

 opbevaring af de modtagne arkivalier - og for anvendelse af det kommunale tilskud. 

    Formanden og et bestyrelsesmedlem, eller i formandens fravær tre bestyrelsesmedlemmer,        

  tegner foreningen. 

§ 06 Foreningens regnskab føres af kassereren. Regnskabet over det kommunale tilskud revideres og 

 godkendes af Stadsarkivet i Odense. 

§ 07 Hjemlån kan almindeligvis ikke finde sted. Ved aflevering af private arkivalier, fastsættes 

 tilgængeligheden for disse efter SLA's 
l)
 anbefalede tilgængelighedsregler.  

 
l)
 Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver. 
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§ 08 Bestyrelsen udpeger en leder af arkivet, som skal lede arbejdet med indsamling af arkivalier samt ordne og 

 registrere de indsamlede arkivalier og drage omsorg for, at bestemmelserne vedrørende adgang til arkivet og 

 benyttelse af samlingen overholdes.  

 Hvis arkivlederen ikke er bestyrelsesmedlem, deltager denne i bestyrelsens møder på lige fod med 

 bestyrelsen. Dog har arkivlederen ingen stemmeret, hvis han/hun ikke er bestyrelsesmedlem. 

§ 09 Foreningen skal være medlem af "Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver"  

 Sammenslutningen skal godkende foreningens vedtægter. 

§ 10 Foreningen afleverer en gang årligt til Stadsarkivet i Odense en kopi af registreringsbladene over 

 nyindkomne arkivalier. Registrering af det indsamlede foregår efter retningslinjer, der er godkendt af 

 Stadsarkivet i Odense. 

§ 11 Ved eventuel opløsning af foreningen overgår alle indsamlede arkivalier til Stadsarkivet i Odense, 

 medmindre der er truffet anden bestemmelse om de enkelte arkivalier, således at deres forbliven i offentligt 

 eje garanteres. 

§ 12 Foreningen kan opløses ved almindelig stemmeflerhed på 2 hinanden lovligt indvarslede 

 generalforsamlinger. 

 Disse vedtægter afløser de hidtil gældende vedtægter for:  

 Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv og                                                                                                      

 Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening  

 

  Således vedtaget på generalforsamlingen d. 18. marts 1998 
2) 

 

 2) 
Datoen tilføjet med håndskrift. Datoen er verificeret vha. protokollen for det pågældende år. 

 E-mail-adressen i topteksten er tilføjet februar 2010.  

  

 § 05 er tilføjet afsnittet: "Formanden og et bestyrelsesmedlem, eller i formandens fravær tre 

 bestyrelsesmedlemmer, tegner foreningen" og er vedtaget på generalforsamlingen d. 14. marts 2018.                              

 

  Ændringer i § 01, § 02, § 03, § 07 og § 11 vedtaget på generalforsamlingen d.  28. marts 2019. 

                                                                                                                                                               


