Vedtægt for DMF, Dansk Militaria Forening
Stiftet d. 30. april 2011

§ 1.

NAVN OG FORMÅL

Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Militaria Forening, i det følgende benævnt: Foreningen. Hjemsted for
foreningen er formandens bopælskommune.
Foreningen er en sammenslutning af personer med teknisk og historisk interesse for at studere,
samle og bevare civile og militære våben, uniformer og militaria med vægt på de historiske forhold
knyttet hertil.
Stk. 2. Foreningens formål er:
At udbrede kendskabet til det i stk. 1 nævnte og gennem oplysende virksomhed medvirke til at
placere emnerne i historiske og kulturelle sammenhænge.
At arbejde for de bedst mulige vilkår for medlemmerne i forhold til lovgivningen og de offentlige
myndigheder.
Stk. 3. Foreningen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.
Stk. 4. Foreningen kan tillade oprettelse af lokal-/temagrupper efter retningslinjer, der fastlægges af
bestyrelsen.
Stk. 5. Foreningen kan deltage i internationalt samarbejde med tilsvarende nationale organisationer.

§2.

MEDLEMMER

Stk. 1. Optagelse i foreningen sker ved skriftlig ansøgning og efter betaling af kontingent. Bestyrelsen giver
den endelige godkendelse af medlemskabet. I tilfælde af afslag vil dette ske skriftligt og kan ikke
ankes.
Stk. 2. Der stilles ingen alderskrav til nye medlemmer. Personer under 18 år kan dog ikke vælges til
bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, hvis forhold skønnes at stride mod foreningens interesser.
Et ekskluderet medlem kan fordre afgørelsen behandlet på den førstkommende ordinære
generalforsamling, hvor det ekskluderede medlem har møde- og taleret under dette
dagsordenspunkt.

§ 3.

REGNSKAB

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab og budget for det kommende år
bekendtgøres for medlemmerne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 4.

BESTYRELSEN

Stk.1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen
består af en formand og 5 medlemmer.
Stk. 2. Formanden vælges i ulige år på den ordinære generalforsamling. Ved en formands afgang i årets løb
overtages funktionerne af næstformanden indtil næste ordinære generalforsamling.
Stk. 3. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen, 3 medlemmer i lige og 2 i ulige år.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 4. På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter til bestyrelsen; disse vælges begge for 1 år
ad gangen. Suppleanterne har møde- og taleret, men ikke stemmeret ved bestyrelsesmøderne.
Stk. 5. På den ordinære generalforsamling vælges to revisorer og én revisorsuppleant, disse vælges for 1 år
ad gangen. Revisorerne skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede
regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse
regnskab og beholdninger.
Stk. 6. Efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og
sekretær.
Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der afholdes mindst 2 årlige bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 3 af medlemmerne er til stede. I tilfælde
af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 8. Efter bestyrelsens skøn kan der til varetagelse af arbejdsrutiner nedsættes arbejdsgrupper.
Stk. 9. Der føres referat over bestyrelsens møder og referaterne skal godkendes og underskrives af
bestyrelsesmedlemmerne. Referaterne er tilgængelige for foreningens medlemmer.

§ 5.

MEDLEMSMØDER
Foreningen afholder medlemsmøder over hele Danmark.

§ 6.

GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år i marts måned med følgende dagsorden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Valg af dirigent.
Aflæggelse og godkendelse af beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af formand (hvert andet år).
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkter d og e, skal være bestyrelsen i hænde
senest 15. februar. Opstilling af kandidater til punkterne f, g og h kan dog ske på
generalforsamlingen.
Stk. 2. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer kræves
dog at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.
Såfremt et fremmødt medlem stiller krav om det, skal en afstemning ske skriftligt.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes såfremt 1/3 af medlemmerne stiller krav herom med
angivelse af dagsordenpunkter. Bestyrelsen kan ligeledes indkalde til ekstraordinær
generalforsamling med angivelse af dagsorden.
Stk. 4. Alle generalforsamlinger indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

§ 7.

OPLØSNING

Stk. 1. Foreningens opløsning kan vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne
skal være fremmødt og heraf skal mindst 2/3 stemme for opløsningen.
Stk. 2. Dersom det fornødne antal stemmer ikke er fremmødt, skal der inden 4 uger, jfr. § 6 stk. 4, afholdes
en ny generalforsamling alene med dette punkt på dagsordenen. Opløsning kan da vedtages med
2/3 af de fremmødte stemmer.
Stk. 3. Den beslutningsdygtige generalforsamling fastsætter enkelthederne ved opløsningen, herunder
anvendelse af foreningens midler til almennyttige formål.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Fredericia d. 30. april 2011.
Senest revideret iht. generalforsamlingens beslutninger d. 9. marts 2013.

