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ROSKILDE MUSEUMSFORENING 
Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3, 4000 Roskilde 
Tlf.: 46 31 65 00 Mail: ROMU@ROMU.DK 
 
 

 

 

 

Vedtægter  
for Roskilde Museumsforening 

 
§ 1 Foreningens navn 
1.1. Roskilde Museumsforening. 
1.2. Foreningens adresse er Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3, 4000 Roskilde. 
 
§ 2 Formål   
Roskilde Museumsforening har til formål 
- at fremme udbredelsen af kendskabet til Roskilde Museum og styrke museets placering i 

lokalsamfundet, 
- at støtte museet i dets funktioner med indsamling, bevaring og formidling af kulturhistorien, 
- at arrangere foredrag, ture og rejser med et historisk indhold. 

§ 3 Medlemmer 
3.1. Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål kan blive medlem. 
3.2. Medlemskabet omfatter husstandens hjemmeboende medlemmer.  
3.3. Museets årbog udleveres til medlemmerne (1 årbog pr. husstand). 
 
§ 4 Kontingent 
4.1. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet er gældende for 
husstandens hjemmeboende medlemmer. 
4.2. Ved kontingentrestance udover 1 år slettes medlemskabet automatisk. 
 
§ 5 Generalforsamlingen  
5.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den skal afholdes hvert år inden 
udgangen af april måned. 
5.2. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers skriftligt varsel. Indkaldelsen sker til medlemmernes 
e-mail-adresser, eller hvis denne ikke er meddelt til foreningen, ved brev. 
5.3. Dagsorden. 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 
    1. Valg af dirigent. 
    2. Beretning om det forløbne år i foreningen. 
    3. Beretning om det forløbne år på museet. 
    4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for foreningen. 
    5. Fastsættelse af kontingent. 
    6. Indkomne forslag. 
    7. Valg af formand. 
    8. Valg af kasserer. 
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   9. Valg af 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
         Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for en toårig periode. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer   
         i lige år og 2 i ulige år. 
 10. Valg af 2 revisorer. 
 11. Valg af 1 revisorsuppleant.     
 12. Eventuelt. 
5.4. Forslag til generalforsamlingen skal være skriftligt anmeldt til formanden senest 2 uger før 
generalforsamlingens afholdelse. 
5.5. Et medlemskab giver uanset husstandens størrelse én stemme. 
5.6. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. 
5.7. Til vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer. 
5.8. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden kan indkaldes af bestyrelsen 
eller efter begæring fra mindst 10% af medlemmerne. 
 

§ 6 Bestyrelsen  
6.1. Foreningen ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse på 7 medlemmer samt 1 
medlem udpeget af museet. 
6.2. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. 
6.3. Museumsforeningerne i Frederikssund, Lejre og Roskilde har i en toårig periode på skift en 
plads i ROMUs bestyrelse. Hvert fjerde år vælger bestyrelsen af sin midte en repræsentant til 
ROMUs bestyrelse. Det af museet udpegede bestyrelsesmedlem kan ikke vælges hertil.   
6.4. Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 
næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. 
 
§ 7 Regnskabet 
7.1. Regnskabsåret er kalenderåret. 
7.2. Foreningens regnskab revideres af de generalforsamlingsvalgte revisorer. 
 
§ 8 Opløsning 
8.1. Foreningen opløses ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling med dagsorden: 
Opløsning af foreningen. Generalforsamlingen varsles mindst 3 uger forinden enten ved e-mail 
eller brev til medlemmerne, jf. punkt 5.2. 
8.2. Beslutning kræver vedtagelse af mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer. Er der flertal, men 
ikke et flertal på mindst 3/4, skal der efterfølgende indkaldes til en ny ekstraordinær 
generalforsamling, hvor beslutning om opløsning af foreningen træffes ved almindelig 
stemmeflerhed.       
8.3. Alle midler, ejendele, arkivalier m.v. tilfalder Roskilde Museum. 
 
§ 9 Overgangsbestemmelser 
9.1. Denne vedtægt gælder fra vedtagelsen på generalforsamlingen den 29. marts 2022. 
Vedtægten afløser tidligere vedtægt vedtaget på generalforsamlingen 24. april 2019. 
9.2. Reglerne for valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleant træder 
i kraft med virkning fra generalforsamlingen den 29. marts 2022. Valgene af 
bestyrelsesmedlemmer tilrettelægges således at reglen om valg i hhv. lige og ulige år umiddelbart 
implementeres.       
 
Vedtaget på Roskilde Museumsforenings generalforsamling den 29. marts 2022 


