
MUSEUM i LANGÅ & LANGÅ MUSEUMSFORENING 
marts 2007 
 
Vedtægter for den selvejende institution MUSEUM i LANGÅ og for Langå 
Museumsforening. 
 
§ 1  Formål 
Museum i Langå er en selvejende institution, der, støttet af Langå Museumsforening, har til formål gennem 
indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor alle dele af den tidligere ”Langå kommune”, at 
arbejde for at sikre kulturarven og belyse tilstande og forandringer indenfor natur- og kulturhistorien. 
 
§ 1.2 
Museum i Langå skal gøre sine samlinger af genstande og øvrige data tilgængelige for offentligheden og stille dem 
til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egne forskning som anden 
forskning baseret på museets samlinger. 
 
§ 2  Medlemmer 
Som medlemmer af Langå Museumsforening kan optages personer, selskaber, institutioner, firmaer og lignende.  
Selskaber, institutioner, firmaer og lignende har kun een stemme hver. 
 
§ 2.2 
Medlemskab af Langå Museumsforening er ikke begrænset til borgere i den tidligere ”Langå kommune”. 
 
§ 2.3 
Et medlem, der ikke har betalt kontingent senest 6 uger efter modtaget opkrævning og som ikke har reageret på 
påmindelse herom (udsendt 4 uger efter modtaget opkrævning), kan udelukkes af foreningen. Ligeledes kan et 
medlem, der ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, 
udelukkes af foreningen. 
Beslutning om udelukkelse foretages af bestyrelsen. 
 
§ 2.4 
Foreningens medlemmer hæfter alene med deres kontingent. 
 
§ 3  Bestyrelse 
Museum i Langå og Langå Museumsforening har samme bestyrelse. 
 
§ 3.2 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.  Disse og 2 suppleanter vælges af museumsforeningens generalforsamling for 2 
år ad gangen.  På ulige årstal afgår 4 medlemmer + 1 suppleant, på lige årstal afgår 3 medlemmer + 1 suppleant.  
Genvalg kan finde sted.  Endelig vælges hvert år én revisor og på ulige år én revisorsuppleant, ligeledes gældende 
for to år. 
 
§ 3.3 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, museumsleder, sekretær og kasserer, fastsætter selv sin 
forretningsorden og fører protokol over beslutninger. 
 
§ 3.4 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.  Beslutninger træffes med almindeligt flertal.  
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
§ 4. Generalforsamling 
Bestyrelsen indkalder til museumsforeningens ordinære generalforsamling hvert år i marts måned. 
 
§ 4.2 
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 3 ugers varsel.  Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for 
generalforsamlingen samt tid og sted for dennes afholdelse.  Forslag, der af museumsforeningens medlemmer ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. 
 
§ 4.3 
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

� Valg af dirigent 
� Godkendelse af generalforsamling 
� Godkendelse af dagsorden 



� Formandens beretning 
� Aflæggelse af revideret regnskab 
� Forelæggelse af budget 
� Forelæggelse af arbejdsplan 
� Fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår 
� Forslag fra medlemmer og bestyrelse 
� Valg til bestyrelse inkl. suppleant 
� Valg af revisor og på ulige år revisorsuppleant 
� Eventuelt 

 
Afgørelser træffes med almindeligt flertal, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de 
fremmødtes antal. 
 
§ 5  Ekstraordinær generalforsamling 
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når formanden for bestyrelsen, 3 bestyrelsesmedlemmer, 
revisor eller 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom, med angivelse af den/de sager, der 
ønskes behandlet. 
 
Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden samt angivelse af tid og sted for mødet, sker efter reglerne i § 4.2. 
 
§ 6  Vedtægtsændringer 
Vedtægtsændringer kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling, hvis mindst 50 % af medlemmerne er til 
stede og mindst 75 % af de fremmødte stemmer for. 
 
§ 6.2 
Er betingelserne i stk.1 ikke opfyldt, skal der snarest indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.  Denne 
indkaldes og gennemføres i overensstemmelse med reglerne i § 4.2.  Dog kan dagsordenen i dette tilfælde begrænses 
til de pågældende vedtægtsændringer. 
 
§ 7  Regnskabsår 
Regnskabsåret er kalenderåret. 
 
Museets virksomhed m.v. 
 
§ 8 
Virkeområdet for Museum i Langå er den tidligere ”Langå kommune”. 
 
§ 8.2 
Genstande, der savner tilknytning til den tidligere ”Langå kommune”, bør ikke indlemmes i Museum i Langås 
samlinger, men skal henvises til et relevant museum. 
 
§ 8.3 
Museum i Langå må kun udskille genstande fra samlingerne efter aftale med Museumsråd Midtjylland og til 
statsanerkendte museer. 
 
§ 8.4 
Genstande eller samlinger, der er behæftet med klausuler i henhold til Museumsloven eller Lov om Naturbeskyttelse 
m.v., må ikke optages i Museum i Langå. 
 
§ 8.5 
Museum i Langå skal træffe foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri og hærværk. 
 
§ 9 
Museum i Langå er en del af Danmarks samlede museumsvæsen med deraf følgende forpligtigelse til samarbejde og 
gensidig bistand. 
 
 
§ 9.2 
Museum i Langå skal søge associering til Museumsråd Midtjylland.  Museum i Langå ønsker at deltage aktivt i det 
regionale samarbejde i museumsrådet. 
 
§ 9.3 
Museum i Langå ønsker, inden for sit virkeområde, at samarbejde med de myndigheder, der varetager fredning og 
fysisk planlægning. 



 
§ 9.4 
Museum i Langå skal følge museumsverdenens standarder og normer for museumsvirksomhed. 
 
§ 10 
Bestyrelsen for Museum i Langå bør, til varetagelse af forskellige sider af museets virksomhed, nedsætte udvalg, 
hvori såvel medlemmer af museumsforeningen som eksterne konsulenter kan inddrages, ligesom bestyrelsen skal 
søge faglig ekspertise tilknyttet virksomheden til løsning af relevante opgaver. 
 
§ 11 
Museum i Langås virksomhed vil foregå i lejede lokaler eller i lokaler stillet til rådighed for Museum i Langå. 
Postadressen er formandens adresse. 
 
§ 12  Opløsning/ophør 
Opløsning af Langå museumsforening og/eller ophør af Museum i Langå kan kun finde sted under overholdelse af 
reglerne i § 6. 
 
§ 12.2 
Såfremt Museum i Langå må ophøre, træffer Museumsråd Midtjylland beslutning om, hvorledes der skal forholdes 
med museets samlinger. 
 
§ 12.3 
Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om, hvorledes der skal forholdes med museets og 
museumsforeningens øvrige værdier. 
 
(§§ 8, 9, 10 og 11 er generelle museulogiske retningslinier for museets virke - og praktiske oplysninger om adresser 
m.v.  Det vil derfor ikke være rimeligt at underkaste ændringer i praktiske forhold samme restriktioner som er 
gældende for egentlige vedtægtsændringer.) 
 
(Den stiftende generalforsamling fandt sted i Langå den 10. oktober 1991). 
 
Vedtægterne er sidst ændret, marts 2007. 
 
 
 
 
 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 15/3 2007. 
 
 
 
Erik Eriksen 
Dirigent 
 


