Vedtægter for foreningen ”Magt – borg og landskab
§ 1. Foreningens navn
Magt – borg og landskab.
§ 2. Foreningens formål
”Magt, Borg og Landskab” er en forening, der støtter den tværvidenskabelige
forskning og formidling om borgene i middelalderens og renæssancens Danmark.
Målet er at fremme en fælles forskningsindsats for at øge vores viden om samspillet
mellem magt, borg og landskab. Der fokuseres på tidsperioden fra ca. 1000 til
Enevælden 1660, og geografisk inddrages hele det middelalderlige Danmark, dvs.
tillige de gamle danske områder Skåne, Halland og Blekinge, samt hele SlesvigHolsten. Foreningen ønsker at åbne nye muligheder for et øget samarbejde mellem
museer, andre forskningsinstitutioner og enkeltpersoner med henblik på fælles
projekter (indenfor forskning og formidling).
Foreningens formål skal udmøntes i følgende aktiviteter:
·
·
·
·
·
·
·

Afholdelse af Årlig Generalforsamling
Afholdelse af Borgforskerforum hvert forår
Oprettelse og drift af Hjemmeside
Yde støtte til gennemførelse af projekter indenfor forskning og formidling
Fremme af internationale kontakter bl.a. gennem afholdelse af symposier etc.
Fremme forståelsen og interessen for borgforskningen i offentligheden
Fremme samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og museer

§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Som medlemmer i foreningen optages institutioner og enkeltpersoner, der
gennem deres arbejde/uddannelse har faglig baggrund for arbejdet med borge.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse. Anvendelse af navn og logo i
forbindelse med ansøgninger, udstillinger etc. skal forelægges bestyrelsen.
Stk. 3. For institutionelt medlemskab gælder det, at optagelse sker automatisk ved
ansøgning om medlemskab.
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Stk. 4. Der gives ikke studenterrabat.
§ 4. Kontingent
Stk. 1. Medlemskontingentet for begge former for medlemskab fastsættes på
generalforsamlingen.
Stk. 2. Kontingentet er helårligt og den normale betalingsfrist er 31. januar.
Stk. 3. Der betales kontingent for et helt kalenderår af gangen.

§ 5. Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april.
Stk. 2. Dagsorden udsendes mindst fire uger før den ordinære generalforsamling.
Stk. 3. Den ordinære generalforsamlingens dagsorden omfatter følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning (til godkendelse)
5. Regnskab (til godkendelse – her under revisors bemærkninger)
6. Fastsættelse af næste møde
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Meddelelser
10.Eventuelt
Stk. 4. Fremmødte medlemmer er stemmeberettigede ved den ordinære
generalforsamling.
Stk. 5. Ved personligt medlemskab stemmes med en stemme.
Stk. 6. Ved institutionelt medlemskab stemmes med en stemme.
Stk. 7. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal.
Stk. 8. På generalforsamlingen kan der afgives stemmer ved fuldmagt.
Stk. 9. Ændringsforslag til dagsordenen skal fremsendes til bestyrelsen senest 14
dage før den ordinære generalforsamling.
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§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning
dertil eller efter skriftlig anmodning fra 2/3 af foreningens medlemmer.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med
mindst 2 ugers varsel.
Stk. 3. Indkaldelse skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.
Stk. 4. Ændringsforslag til dagsordenen skal fremsendes til bestyrelsen senes 7 dage
før den ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 5. Fremmødte medlemmer er stemmeberettigede ved den ekstraordinære
generalforsamling
Stk. 6. Beslutninger på den ekstraordinære generalforsamlingen træffes ved
almindeligt flertal.
Stk. 7. På den ekstraordinære generalforsamlingen kan der afgives stemmer ved
fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til en fremmødt der opfylder den
faglige baggrund som er anført i § 3, stk. 1.

§ 7. Bestyrelsen
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen for to år
af gangen. Bestyrelsen skal bestå af mindst syv og maksimalt 10 personer, gerne
fordelt mellem Danmark, Sverige og Slesvig Holsten. Bestyrelsen er beslutningsdygtig
når der er minimum fire bestyrelsesmedlemmer tilstede her af formanden eller
næstformanden. Formandens eller respektive næstformandens stemme er
udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.
Stk. 2. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær (næstformand), kasserer
og redaktør.
Stk. 4. Formanden eller i dennes fravær sekretæren (næstformanden) eller kasserer
tegner foreningen.
Stk. 5. Det er bestyrelsens ansvar at afholde generalforsamling.
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter det årlige deltagergebyr.
Stk. 7. Det er bestyrelsens ansvar at afholde det årlige Borgforskerforum

§ 8. Regnskab
Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.
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§ 9. Foreningens opløsning
Stk. 1. Foreningen kan foreslås opløst på en ordinær generalforsamling med ¾
stemmers flertal af de fremmødte.
Stk. 2 Foreningens endelige opløsning foregår på en ekstraordinær
generalforsamling. Foreningen kan kun opløses hvis ¾ af de fremmødte
medlemmerne stemmer for opløsningen.
Stk. 3. I tilfælde af foreningens opløsning beslutter den ekstraordinære
generalforsamlingen endvidere, hvad der skal ske med foreningens midler.
Vedtaget på Gl. Estrup d. 16.4.2012.
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