Vedtægter for foreningen

”Aktiv Historie”
1.

Navn
Foreningen ”Aktiv Historie” er hjemmehørende i Odense Kommune.

2.

Samarbejde
Aktiv Historie er medlem af FORA.

3.

Formål
Foreningens formål er at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning / aktiv historieoplysning
fortrinsvis for voksne efter Folkeoplysningsloven, kap. 4.
Foreningen vil med sin folkeoplysende virksomhed give folk mulighed for at deltage i
emner/aktiviteter omkring jernalderen for derigennem at lære teknikker, få færdigheder og
hverve sig viden, der gør det muligt at indleve sig i jernalderfolkets hverdag og få forståelse
for levevilkårene i jernalderen.
I det rekonstruerede jernaldermiljø arbejdes der med rekonstruerede redskaber, værktøjer,
husgeråd, m.m. efter metoder, mønstre m.m., som man har gjort det i jernalderen.

4.

Medlemskab.
I foreningen kan optages alle med interesse for Aktiv Historie efter Folkeoplysningsloven.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

5.

Ind- og udmeldelse.
Indmeldelse kan ske til bestyrelsen. Udmeldelse skal ske til kassereren senest 1. nov..

6.

Kontingent.
Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

7.

Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den årlige generalforsamling indkaldes med mindst én måneds varsel og afholdes i februar.
Dagsorden:

8.

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Formandens beretning.
3. Det reviderede regnskab.
4. Kontingent.
5. Forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisorer og suppleanter.
8. Evt.

Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen har sager, der ikke kan udsættes til
den ordinære generalforsamling eller når en tredjedel af medlemmerne ønsker det. Der
indkaldes med mindst 14 dages varsel med motiveret dagsorden.

9.

Bestyrelsen
1. Bestyrelsen varetager foreningens løbende forretninger, og foreningen tegnes af formanden.
Bestyrelsen består af 7 personer. Endvidere deltager foreningens skoleleder i bestyrelsens
møder uden stemmeret.
Bestyrelsen vælges for en to-årig periode, repræsentanterne for lærerne og repræsentanterne
for deltagerne dog for 1 år.
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Disse vælges hvert år.
Der vælges 2 revisorer. De vælges for en to-årig periode. 1 revisor er på valg i lige år og 1
ulige år.
Revisorsuppleanten er på valg hvert år.
Hvert år i marts vælger deltagerne i den folkeoplysende virksomhed en repræsentant til
bestyrelsen.
Hvert år i marts vælger den kommende sæsons lærere en repræsentant til bestyrelsen.
2. For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men
medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

10.

Skoleleder
Bestyrelsen ansætter en leder af oplysningsarbejdet.

11.

Regnskabet.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Evt. overskud ved foreningens folkeoplysende virksomhed tilfalder foreningen.

12.

Vedtægtsændring.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske med 2/3 flertal af de fremmødte stemmer på en ordinær
generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling.

13.

Foreningens opløsning.
Foreningen opløses, når formålet ikke kan opfyldes. Opløsningen skal vedtages med 2/3
flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Overskud ved foreningens opløsning
tilfalder anden folkeoplysende virksomhed i Odense.

Vedtægterne er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling onsdag d. 31. jan. 1996.
Vedtægterne er tilpasset Folkeoplysningsloven af 16. 5. 2000 d. 26. febr. 2001.
Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling d. 22. febr. 2006 med tilføjelse af angivelse af
medlemskab af Dansk Husflidsselskab og NETOP.
Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling d. 25. febr. 2009 pga. tilretning til Dansk
Husflidsselskabs love.
Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling d. 16. febr. 2011 pga. navneændring.
Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling d. 22. febr. 2012 pga. tilretning til Dansk
Husflidsselskabs love samt præcisering af foreningens daglige ledelsesstruktur.
.
Vedtægterne er konsekvensændret d. 2. oktober. 2014 pga. Dansk Husflidsselskabs konkurs samt
NETOP’s navneændring til FORA..
.

