Vedtægter
for
Dansk Slægtsgårdsforening

Disse vedtægter er vedtaget på foreningens ordinære årsmøde den 28. maj 2016 og afløser alle tidligere love og
vedtægter.

§1
Foreningens formål er at bevare kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde, både de nedlagte, de nuværende
og de kommende.
§2
Ved slægtsgårdsejere forstås landbrugere, hvis ejendom er i mindst tredje generation eller har været i slægten i mere end
75 år.
§3
Som medlem optages enhver, der er interesseret i foreningens formål og virke.
Medlemskabet dækker husstanden.
Medlemmer binder sig ikke for mere end kontingentet.
§4
Kontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen for et år ad gangen.
§ 5A
Dansk Slægtsgårdsforening driver Dansk Slægtsgårdsarkiv, der arbejder efter almindelige arkivregler.
Hovedbestyrelsen har ansvaret for Slægtsgårdsarkivet.
Slægtsgårdsarkivet ledes af et udvalg, der er nedsat af Dansk Slægtsgårdsforenings hovedbestyrelse.
Hovedbestyrelsen ansætter arkivaren og arkivets medarbejdere.
B
Dansk Slægtsgårdsforening udgiver et medlemsblad.
Forretningsudvalget har det daglige ansvar.
Hovedbestyrelsen ansætter redaktøren.
C
Dansk Slægtsgårdsforeningen yder rådgivning vedrørende generationsskifte og arveregler.
D
Hovedbestyrelsen ansætter en forretningsfører, der varetager regnskab, medlemsregistrering, korrespondance m.m.
§ 6A
Årsmødet er Dansk Slægtsgårdsforenings højeste myndighed, der også er foreningens generalforsamling.
B
Årsmødet indkaldes med mindst to måneders varsel ved omtale i medlemsbladet.
C
Årsmødet afholdes hvert år i april kvartal.
D
Afgørelser træffes med almindeligt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
E
Årsmødets dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning.
.
3 Beretning fra arkivudvalget
4 Godkendelse af regnskab og budget.
5 Behandling af indkomne forslag.
6 Valg af landsformand.
7 Fastsættelse af tid og sted for det kommende årsmøde.
8 Eventuelt.
F
Til årsmødet kan være faglige og kulturelle indlæg, udflugter og besøg.
G
Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes, dersom flertallet af hovedbestyrelsens medlemmer ønsker det.

§ 7A
Hovedbestyrelsen består af landsformanden og 1 medlem fra hver lokalkreds.
B
Ethvert medlem af Dansk Slægtsgårdsforening kan vælges som landsformand.
C
Hovedbestyrelsen konstituerer sig med:
- næstformand
- forretningsudvalg, der sammensættes af formanden, næstformand og yderligere 1 medlem.
- arkivudvalg
- eventuelt yderligere udvalg.
D
Medlemmer af Dansk Slægtsgårdsforenings hovedbestyrelse får ingen løn, men deres rejseudgifter til
hovedbestyrelsesmøderne refunderes af foreningen.
E
Hvervet som formand og næstformand kan ikke forenes med en stilling som lønnet medarbejder i
Slægtsgårdsforeningen.
F
Hovedbestyrelsen kan udnævne et æresmedlem.
G
Formanden og et medlem af forretningsudvalget tegner foreningen.
H
Ved formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden og et medlem af forretningsudvalget.
I
Der påhviler hverken medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, for så vidt de har handlet inden for
rammerne af Dansk Slægtsgårdsforenings vedtægter, årsmødets vedtagelser eller den almindelige lovgivning.
J
Dansk Slægtsgårdsforening hæfter alene med den til enhver tid værende formue.
§ 8A
Dansk Slægtsgårdsforening har kredsorganisationer over hele landet.
Eventuelle nye kredse skal godkendes af hovedbestyrelsen.
B
Kredsene er ansvarlige for deres egen økonomi.
C
Hver kreds afholder en årlig generalforsamling.
§9
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
§ 10
Vedtægtsændringsforslag, der ønskes behandlet på et årsmøde, skal være afleveret til hovedbestyrelsen inden den 1.
februar samme år.
Det påhviler hovedbestyrelsen at underrette de tilmeldte deltagere i årsmødet om indholdet af vedtægtsændringsforslag
senest tre uger før årsmødet.
§ 11
Foreningen kan ophæves, dersom dette vedtages på to ordinære årsmøder eller flertallet af medlemmerne skriftligt
kræver det.
En eventuel formue skal anvendes til at sikre at Slægtsgårdsarkivets arkivalier opbevares betryggende for eftertiden.

Forslag til vedtægter for kredsene:
VEDTÆGTER FOR XX-KREDSEN
§1
Foreningens formål er at bevare kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde, både de nedlagte, de nuværende
og de kommende.
§2
Som medlemmer kan optages enhver interesseret.
§3
Bestyrelsen består af _____ medlemmer, som vælges for _____ år ad gangen.
Det tilstræbes at vælge bestyrelsesmedlemmer, så lokalkredsens områder er bedst muligt repræsenterede.
Bestyrelsen konstituerer sig hvert år.
Man vælger en repræsentant til hovedbestyrelsen og en suppleant for denne.
§4
Generalforsamling afholdes hvert år i _____ kvartal.
§5
Foreningen arbejder iøvrigt efter de af landsforeningen fastsatte vedtægter.
§6
Der betales kun kontingent til landsforeningen, og man er altid medlem både af lokalkreds og landsforening.

