VEDTÆGTER
For den selvejende institution

Bornholms Tekniske Samling
Af 25. juni 1996

Beliggende Østre Borregård,
Borrelyngvej 48, 3770 Allinge

§ 1.

Institutionens navn er ”Bornholms Tekniske Samling S/I” og dens hjemsted er Bornholms
Regionskommune, Danmark.

§ 2.

Institutionens formål er udelukkende, at drive en teknisk / historisk samling, med hensigt at
fastholde og formidle erindringen om den landbrugsmæssige, den håndværksmæssige og
den tekniske udvikling på Bornholm, i tidsrummet fra ca. 1850 til dato, samt at stille
udstillingsfaciliteter til rådighed for allerede eksisterende samlinger af anden art fra samme
tidsperiode.

§ 3.

Formuen tilvejebringes ved kontingent og medlemsindskud, indsamlinger, gaver og tilskud
samt entreindtægter. Likvid formue anbringes på konto i pengeinstitut og kan alene
anbringes i institutionens faste ejendom, inventar og driftsmidler.

§ 4.

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, foreninger, institutioner og andre, der føler sig
knyttet til institutionen og dens formål.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Ved indbetaling af 10 x årskontingent opnås
livsvarigt medlemskab.
Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5.

Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges 3 og i ulige år 2
bestyrelsesmedlemmer.
Kun myndige personer er valgbare. Ifølge tinglyst lejekontrakt på institutionens
bygningskompleks har ejeren af komplekset sæde i bestyrelsen, indtil institutionen jfr.
kontrakten frigør denne.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsessuppleant vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og leder den daglige drift. Bestyrelsesmøde
afholdes efter behov efter udsendt dagsorden. Bestyrelsesmøde afholdes også på
forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, som senest 1 uge før mødet meddeler
bestyrelsen forslag til dagsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt.
Afgørelser træffes ved stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens, og i dennes
fravær, næstformandens stemme afgørende.
Institutionen tegnes af formanden / kassereren i forbindelse med et andet
bestyrelsesmedlem. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske efter beslutning på en
generalforsamling efter reglerne om likvidation og dokumenterne kræver underskrift af hele
bestyrelsen.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 6.

Generalforsamlingen holdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
Følgende punkter skal behandles:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse.
4. Bestyrelsens fremtidsvisioner.
5. Regnskab og budget forelægges til godkendelse.
6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent til foreningen.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Revisor og suppleanter er på valg hvert år.
Til ændring af vedtægter eller beslutning om likvidation, kræves en majoritet på 2/3 ad de
afgivne stemmer.
Er mindre end halvdelen af medlemmerne mødt, men har 2/3 af de fremmødte stemmer
stemt for forslaget, skal der inden 4 uger foranstaltes afholdt en ekstraordinær
generalforsamling, hvor forslaget endelig kan vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer.

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller på
skriftlig begæring af mindst 10 medlemmer, med forslag til dagsorden.

§ 8.

Den generalforsamling, der endelig vedtager institutionens eventuelle likvidation, udpeger
et likvidationsudvalg på 3 medlemmer til at realisere aktiver og afvikle forpligtelser.
Forekommer der ved likvidationen et overskud, overføres dette til Landbrugsmuseet
Melstedgård, subsidiært til anden museumsaktivitet i Bornholms Regionskommune.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 25. juni 1999.
Hans J. Rømer
Formand
Carlo Mogensen
Bestyrelsesmedlem

Jan Larsen
næstformand

Kaj E. Boesen
kasserer
Ole Hansen
bestyrelsesmedlem

Ændringerne fra marts 1999, der primært var navneændring fra Bornholms Tekniske
Museum I/S, ændringer fra marts 2003 og fra marts 2012 er indarbejdet i ovenstående.

