
Paarup Foreningen er stiftet den 4. februar 1925. 

Nuværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 2. februar 2022. 

   

Vedtægter for Paarup Foreningen 
§ 1 

Foreningens navn er Paarup Foreningen. 

§ 2 

Foreningens formål er at varetage fælles interesser, som beboerne i den tidligere 

Paarup Kommune har indbyrdes og overfor kommunen eller andre offentlige 

myndigheder for at fremme trivslen i området som en beboervenlig del af stor-

kommunen. Endvidere skal foreningen gennem det lokalhistoriske arkiv udbrede 

kendskabet til sognets historie i fortid og nutid. Foreningen er således støttefor-

ening for Paarup Lokalhistoriske Arkiv, der støttes med et årligt tilskud.   

§3 

Som medlem af foreningen kan optages enhver, som på en eller anden måde har 

interesse i foreningens formål. Bestyrelsen afgør i hvert enkelt tilfælde, om ved-

kommende kan optages. Afslår bestyrelsen en begæring, kan en sådan indankes 

for en generalforsamling. 

§ 4 

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af fem medlemmer, der vælges af 

generalforsamlingen og blandt foreningens medlemmer. Valget gælder for to år. 

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og 

kasserer og fastsætter sin forretningsorden. 

Over de afholdte bestyrelsesmøder føres beslutningsprotokol.  

Arkivets leder kan inviteres til at deltage i et bestyrelsesmøde uden stemmeret, 

dersom mødet indeholder punkter der vedrører arkivet. 

§5 

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler, der skal være indsat på en konto 

i et pengeinstitut, dog med undtagelse af, hvad der er nødvendigt til afholdelse af 

de løbende udgifter. Arkivet fører selvstændigt regnskab. 

Bestyrelsen er ansvarlig for at føre et nøjagtigt regnskab, som revideres af to af 

generalforsamlingen valgte revisorer, der ligeledes reviderer arkivets regnskab.  

§6 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned - så vidt muligt den 

første onsdag. 



På den ordinære generalforsamling, der indvarsles med mindst otte dage ved 

skriftlig meddelelse til hvert medlem, er dagsordenen som følger: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Beretning fra lokalarkivet, herunder fremlæggelse af regnskab. 

4. Kassereren fremlægger regnskabet. 

5. Indkomne forslag. 

6. Fastsættelse af medlemskontingentet. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

8. Valg af bestyrelsessuppleant. 

9. Valg af revisor. 

10. Valg af revisorsuppleant. 

11. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være 

formanden i hænde senest fire dage før generalforsamlingen. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 25 med-

lemmer til formanden indgiver skriftlig begæring herom indeholdende forslag til 

dagsorden. Indvarsling sker snarest efter sådan en begærings fremkomst og på 

samme måde som til ordinær generalforsamling. 

§ 7 

Når generalforsamlingen har valgt dirigent, leder denne generalforsamlingen, og 

forhandlingerne føres til protokols. 

Alle beslutninger på generalforsamlingen tages ved simpelt stemmeflertal af de 

fremmødte medlemmer. Hvert medlem har en stemme. Dog kan ingen lovæn-

dring vedtages, uden at 2/3 af de fremmødte medlemmer afgiver stemme derfor. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers 

antal. 

Såfremt et medlem forlanger skriftlig afstemning om en af de på dagsordenen 

opførte punkter, skal dette ske. 

Vedtages foreningens opløsning, skal det samtidig afgøres, om afviklingen skal 

ske ved den valgte bestyrelse eller ved et i den anledning valgt likvidationsud-

valg. 

Foreningens midler skal tilfalde en lokalhistorisk forening for Paarup. 

(Findes en sådan ikke ved Paarup Foreningens ophør, skal midlerne tilfalde en 

nydannet lokalhistorisk forening.) Med midlernes overdragelse følger en forplig-

telse for modtageren til at være støtteforening for Paarup Lokalhistoriske Arkiv. 

Kan foranstående bestemmelser ikke bringes i anvendelse som følge af, at der 

ved Paarup Foreningens ophør ikke eksisterer en lokalhistorisk forening, eller 

der ikke bliver dannet en lokalhistorisk forening indenfor en ved Paarup Forenin-

gens opløsning fastsat tidsfrist, skal der i forbindelse med foreningens opløsning 

vedtages regler for, hvordan foreningens midler i så fald skal fordeles. For at 

gyldig beslutning om foreningens opløsning kan tages på en generalforsamling, 

kræves det dog, at generalforsamlingen er indvarslet i dette øjemed, og at mindst 

2/3 af foreningens medlemmer har givet møde, og at 2/3 af de fremmødte stem-

mer derfor.  

Skulle der på en således indvarslet generalforsamling ikke være mødt mindst 2/3 

af samtlige medlemmer, indkaldes inden otte dage og med fire dages varsel til 

ekstraordinær generalforsamling i samme øjemed. 

Gyldig beslutning om foreningens opløsning kan da tages, når mindst 2/3 af de 

på denne generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer derfor, uanset de 

fremmødtes antal. 

§ 8 

Såfremt et medlem modarbejder foreningens interesser, kan bestyrelsen udelukke 

et sådant, dog er et udelukket medlem berettiget til at forlange udelukkelsen be-

handlet på førstkommende generalforsamling. 

§ 9 

Kontingent vedtages på den årlige generalforsamling og opkræves i april kvartal 

eller ved indmeldelsen. 

Udmeldelse sker til foreningens kasserer. 

§ 10 

Ud over det i § 9 nævnte kontingent hæfter intet medlem overfor foreningen. 

Dersom bestyrelsen påtager sig opgaver, hvortil der kræves beløb udover, hvad 

foreningens midler kan dække, da må den samtidig med sådanne opgavers vedta-

gelse sikre sig, at de interesserede medlemmer stiller de fornødne midler til rå-

dighed. 

§ 11 

Foreningens vedtægtsændringer skal besluttes på en generalforsamling. 


