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Holstebro, den 14. januar 2016 

 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 28. januar 2016 kl. 
19.00 på Holstebro Museum.  

Aftenens øvrige program bekendtgøres i særskilt information. 
 

Ordinær generalforsamling afholdes i henhold til vedtægterne, der er sammen 
med denne indkaldelse. 
 
Generalforsamlingen gennemføres efter følgende dagsorden: 
 

1.    Valg af dirigent. 
 

2.   Formandens beretning for året 2015. 
 

3.   Regnskab 2015 ved kassereren. 
 
 4.   Indkomne forslag. 
 

5.   Valg til bestyrelsen: 
      På valg er:    Per Nørgaard Laugesen  

  Per Trojelsgaard Larsen  
             

6.   Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år.   
   

7. Valg af revisor for 1 år.   
 

8. Valg af revisorsuppleant for 1 år.  
 

9.   Eventuelt.  

 

 
 
 
 

        Vedtægter for 
 

Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening 
 

§ 1. 
Foreningens navn er Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening med hjemsted i 
Holstebro. 
 

§ 2. 
Foreningens formål er at samle historisk interesserede for ved fælles indsats, 
oplysende foredrag, ekskursioner og lignende, at øge kendskabet til lokal- og 
slægtshistorisk forskning. 
 

§ 3. 
Foreningens medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent 
pr. husstand. Regnskabsåret er 1. januar – 31. december. 
 

§ 4. 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalfor-
samling afholdes, når intet andet er meddelt, på første mødedag i januar. Eks-
traordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, 
eller en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Gene-
ralforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel. 
 

§ 5. 
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer og 1 suppleant. 
Denne konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Desuden vælges 
revisor og 1 revisor suppleant. Valgene til bestyrelse gælder for 2 år, med hen-
holdsvis 2 medlemmer på valg i lige år og 3 i ulige år. Bestyrelsessuppleant, 
revisor og revisorsuppleant vælges hvert år. 
 

§ 6. 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Ændring 
af vedtægterne kræver 2/3 dels flertal blandt de mødte medlemmer. 
 

§ 7. 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalfor-
samlingen.  
 

§ 8. 
Opløsning af foreningen kan ske ved generalforsamlingsbeslutning, herunder 
anvendelse af eventuel formue, der i så fald skal overgå til støtte af anden lo-
kalhistorisk virksomhed. 
 

 
Således senest vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 
21. januar 1999 med seneste revidering 31. januar 2008.  

 


