
 

Middelalderforeningen Ulvsborgens Venner 
Vedtægter 

1. Navn 

1.1. Foreningens navn er Ulvsborgens Venner. 

1.2. Foreningens hjemsted er Odsherreds Kommune. 

1.3. Foreningens adresse er til enhver tid den samme som formandens. 

2. Foreningens formål er: 

2.1. at støtte Fonden Ulvsborg Historisk Værksted til aktiv formidling af tidlig middelalder, 1050-1250 e Kr, 
for skoler, institutioner og kulturhistorisk interesserede i området. 

2.2. at udbrede interessen for opbygning af en "tidlig befæstet stormandsgård med motte og forsvarstårn", 
samt medvirke til at levendegøre miljøet omkring "Ulvsborg Historisk Værksted", således at det fremtræder 
som et kulturhistorisk samlingspunkt for børn og voksne i Nordvestsjælland. 

2.3. at udbrede forståelsen for den tidlige middelalder og dens betydning for danmarkshistorien og sætte 
fokus på de første riddere i Norden og livet omkring dem ud fra historisk-arkæologiske forskningsresultater. 

2.4. at skabe et kontaktnet til danske og internationale foreninger og institutioner med lignende formål 

3. Medlemskab 

3.1. Som medlem kan optages personer og husstande, såvel som virksomheder, foreninger og institutioner. 

3.2. Medlemmerne kan organiseres i interessegrupper/lav, som kan udarbejde deres egne ordensregler 
Disse kan dog aldrig modgå foreningens vedtægter. 

3.3. Det er det enkelte medlems ansvar at have den fornødne våbentilladelse. 

3.4. Foreningen Ulvsborgens Venner er ikke ansvarlig for evt skader, som medlemmerne pådrager sig i 
foreningens regi. 

3.5. Medlemmer, der i et år ikke har betalt kontingent betragtes som udtrådt af foreningen. 3.6. Foreningen 
er ikke forpligtet til at sende meddelelser til medlemmer, der er i restance. 

4. Medlemskontingent 

4.1. Medlemskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling 

4.2. Der opkræves årligt et af generalforsamlingen fastsat beløb af foreningens medlemmer, dog minimum 
250 kr. for voksne medlemmer. Af dette beløb udgør 200 kr. medlemmets personlige donation til Fonden 
Ulvsborg Historisk Værksted, som foreningen er pligtig at videreformidle. Det resterende beløb udgør 
medlemmets kontingent i foreningen.  

4.3. Et medlem, som ikke ønsker at donere til Fonden Ulvsborg Historisk Værksted, kan meddele dette til 
foreningens formand, hvorefter de opkrævede kr. 200 indgår som kontingentindtægt i foreningen og ikke 
overføres til Fonden Ulvsborg Historisk Værksted. 

4.4. Foreningen er bemyndiget til at videregive de nødvendige oplysninger til brug for fondens indberetning til 
myndigheder og revisor. 



5. Foreningens ledelse 

5.1. Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer. 

5.2. Det ene bestyrelsesmedlem samt en observatør udpeges af Fonden Ulvsborg Historisk Værksted. 

5.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer Ved stemmelighed 
er formandens stemme udslagsgivende. 

5.4. Bestyrelsen udpeger et af dens medlemmer til at indgå i Fonden Ulvsborg Historisk Værksted’s 
bestyrelse. 

5.5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. 

5.6. Suppleanterne vælges for et år ad gangen Den suppleant, der får flest stemmer er 1 suppleant. 

5.7. Efter det første år er 2 medlemmer på valg. 

5.8. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger Bestyrelsen fastlægger i øvrigt sin egen 
forretningsorden. 

5.9. Suppleanter er stemmeberettigede, når bestyrelsen ikke er fuldtallig. 

5.10. Bestyrelsen kan ansætte lønnet arbejdskraft til udførelse af afgrænsede arbejdsopgaver 

6. Regnskab og revision 

6.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

6.2. Foreningen tegnes af formand og kasserer Ved køb og salg af fast ejendom og andre usædvanlige 
udgifter dog af den samlede bestyrelse. 

6.3. Regnskabet revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer. 

6.4. Revisorerne, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges for 2 år ad gangen, og 1 revisorsuppleant 
vælges for et år ad gangen Efter det første år er en revisor på valg 

7. Generalforsamlingen 

7.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den er beslutningsdygtig uanset størrelsen 
af fremmødte medlemmer, bortset fra8.1 og 9.1 

7.2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal Afstemningen skal foregå skriftligt, 
såfremt 1 medlem fremsætter begæring herom. 

7.3. Stemmeafgivning kan kun udøves ved personligt fremmøde; og af personer som har betalt kontingent. 
Alle medlemmer er stemmeberettigede. 

7.4. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel Forslag, der ønskes behandlet, skal være 
formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen 

7.5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. 



7.6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent samt 2 stemmetællere 

3. Årsberetning 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

5. Arbejdsplan og budget for det kommende år 

6. Indkomne forslag 

7. Fastlæggelse af kontingent 

8. Præsentation, af Ulvsborg Historisk Værksted’s udpegede bestyrelsesmedlem 

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

11. Valg af 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant 

12. Eventuelt. 

7.7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af foreningens 
medlemmer ønsker det 

8. Vedtægtsændringer 

8.1. Ændring af vedtægterne kan kun foretages ved en generalforsamling med simpelt flertal, når mindst 
halvdelen af medlemmerne er til stede, eller når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. 

8.2. Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen 

9. Opløsning 

9.1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af 
samtlige foreningens medlemmer. 

9.2. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 
dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning af foreningen kan vedtages ved simpelt 
stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. 

9.3. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue og ejendele en eller flere andre 
foreninger mv med lignende kulturhistoriske formål efter generalforsamlingens nærmere beslutning 

 
 

Senest revideret på generalforsamlingen 30. maj 2021 
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