De nye vedtægter for:

Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred
Vedtaget på den ordinære generalforsamling 1. juni 1993. Vedtagelsen skal bekræftes på
generalforsamlingen i 1994.
På generalforsamlingen den 8.11. 1983 er navnet ændret til Bestyrelsen
”Historisk Samfund for Thisted Amt ”.
§4
Stk. 1. Samfundets bestyrelse består af 7 medlemmer,
Formål
hvoraf mu seets leder er født medlem.
§1
Stk. 2. De 6 øvrige medlemmer, der i videst mulig
Stk. 1. Samfundets formål, er at virke for bevarelsen af
omfang skal repræsentere Samfundets område vælges for
vort fædrelands, særlig Thylands og Hanherreds
en 4 års periode.
fortidsminder. Formålet søges navnlig nået ved dannelse af
Stk. 3. Hvert andet år afgår 3 af bestyrelsens
et museum i Thisted.
medlemmer.
Stk. 2. Museet ejer sig selv, men betragtes iøvrigt som
tilhørende hele Thy og Hanherred.
§5
Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig efter
§ 2.
generalforsamlingen med: formand, næstformand,
Stk. 1. De i § 1 nævnte mål opnås ved:
kasserer, sekretær og redaktionsmedlem.
a) udgivelse af Historisk Årbog for Thy og Vester
Stk. 2. Bestyrelsen afholder mindst 2 møder om året i
Hanherred
forbindelse med generalforsamlingen og i forbindelse med
b) Afholdelse af møder rundt omkring i egnen.
udgivelsen af årbogen.
c) At støtte Thisted Museum økonomisk.
Stk. 2. Indmeldelse i Samfundet sker ved henvendelse
Lovændringer
til kassereren.
§6
Stk. 1. Lovændringer kan vedtages på en
Generalforsamlingen
generalforsamling, hvor der er mødt mindst 1 /3 af
§3.
medlemmerne og når mindst 2/3 af de mødte stemmer
Stk. 1. Generalforsamlingen, der afholdes hvert år i maj
derfor.
eller juni måned, er Samfundets øverste myndighed.
Stk. 2. Er det tilstrækkelige antal ikke mødt, indkaldes
Stk. 2. Generalforsamlingen annonceres i den lokale
med 14 dages varsel en ny generalforsamling, hvor
presse mindst 14 dage forud for mødets afholdelse.
spørgsmålet afgøres uden hensyn til de mødtes antal, når
Stk. 3. Generalforsamlingen træffer normalt sine
mindst 2 /3 af disse stemmer derfor.
afgørelser ved simpelt flertal.
Stk. 3. Bestemmelserne i § 1 og nærværende paragraf
Stk. 4. Generalforsamlingen råder over Samfundets
kan dog kun forandres på en generalforsamling, hvor
midler.
mindst 4 /5 af medlemmerne møder og stemmer for.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
Nedlæggelse af samfundet
2. Formandens beretning.
§7
3. Kassereren aflægger regnskab.
Ophævelse af Samfundet kan kun ske efter de i § 6 stk. 3
4. Budget og kontingentfastsættelse.
nævnte regler.
5. Valg til bestyrelsen.
(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1993, side 1416. Valg af revisorer.
142).
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

