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Kapitel 1 

Navn og Formål 

§ 1. Stk. 1. Foreningens navn er ”Frivilligforeningen Oplevelsescenter Nyvang” – i det efterfølgende 

benævnt ”Foreningen”.  

Foreningen har hjemsted i Holbæk Kommune på adressen Nyvangs Allé 4, 4300 Holbæk.  

Stk. 2. Foreningens formål er at 

a) støtte den selvejende institution Oplevelsescenter Nyvang, Nyvang Alle 4, 4300 Holbæk i at 

levendegøre formidlingen af den historiske tid der kan opleves i Oplevelsescenter Nyvang – i det 

efterfølgende benævnt ”Oplevelsescenteret” 

b) organisere, informere, støtte de frivillige, som giver deres tid, kompetencer og erfaringer til både 

Oplevelsescenteret og dets gæster 

c) rekruttere, samle og engagere interesserede frivillige, der gennem deres formidling vil og kan 

levendegøre Oplevelsescenteret historiske oplevelser  

d) være fast høringspart i forhold til Oplevelsescenterets budgetter og større beslutninger 

e) medvirke til at udbrede kendskabet til Oplevelsescenterets aktiviteter  

f) planlægge sociale og faglige arrangementer til gavn og glæde for de frivillige 

 

Kapitel 2 

Medlemmer 

§ 2, Stk. 1. Alle frivillige i Oplevelsescentret skal være medlemmer af Foreningen. 

Stk. 2. Optagelse i Foreningen sker mod betaling af et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige 

ordinære generalforsamling med virkning fra efterfølgende årsskifte 

Stk. 3. Alle medlemmer får en rabat på årskort til Oplevelsescenteret svarende minimum til 

kontingentindbetalingen til Foreningen.  

Endvidere vil Frivilligkortet kunne benyttes som et fordelskort i andre museer mv. 

Stk. 4. Ved optagelse i Foreningen kræves, at den frivillige til brug for korrespondance 

a) oplyser sin e-mailadresse og efterfølgende oplyser hvis der sker ændring af samme  

b) giver tilladelse til indhentning af Børneattest hos politiet 

c) underskriver GDPR-tilladelse 

d) accepterer, at al korrespondance mellem Foreningen og medlemmet foregår via e-mail 

e) det foreslås endvidere, at man giver kontaktoplysninger om nærmeste pårørende 

Stk. 4. Stk. 5. Eksklusion af et medlem kan forekomme i fald vedkommende ikke opfylder de af 

medlemskabet indgåede forpligtigelser eller hvis vedkommende handler til skade for Foreningen 

eller et laug.  

Ved ekskludering af et medlem, træffes beslutningen af bestyrelsen i samråd med medlemmets 

laugsformand.  

Stk. 6. Udmeldelse af Foreningen sker automatisk, såfremt man ikke har betalt sit kontingent for 

kalenderåret ved udgangen af februar måned. Laugsformanden orienteres om manglende betaling 
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Kapitel 3 

Generalforsamling 

§ 3, Stk. 1. Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes i marts måned.  

Der indkaldes til ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden og med mindst 3 ugers 

varsel. 

Indkaldelse sendes til medlemmerne via e-mail og bekendtgøres ved opslag i Nyvang, 

Frivilligkontoret og på Oplevelsescenterets hjemmeside under menuen ”Frivillige”. 

Forslag til behandling på ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. 

marts.  

Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsesberetning 

3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab 

4. Årets gang – ved repræsentant fra Oplevelsescenteret 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

9. Eventuelt 

Stk. 4. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig. 

Afstemning afgøres ved simpelt stemmeflertal og ved håndsoprækning. På anmodning kan der 

foretages skriftlig afstemning  

Ved stemmelighed bortfalder et fremsat forslag. Hvis der er stemmelighed ved personvalg, trækkes 

lod. 

Der kan stemmes med fuldmagt. Der max 1 fuldmagt pr. fremmødt. 

 

Kapitel 4 

Ekstraordinær generalforsamling 

§ 5 Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal i bestyrelsen begærer dette, eller 

hvis 30 medlemmer fremsender en underskrevet begæring herom.  

Stk. 2. Med begæringen skal fremsendes dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. 

Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen indenfor 3 uger efter 

begæringen er modtaget og med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sendes til medlemmerne via (den oplyste) e-mail og 

bekendtgøres på Oplevelsescenterets hjemmeside under menuen ”Frivillige”. Annonceres på 

FrivilligPortalen. 



Frivilligforeningen for Oplevelsescenter Nyvang, Vedtægter 1. april 2022 4 

 

Kapitel 5 

Bestyrelsen og Bestyrelsesmøder 

§ 6, Stk. 1. Alle medlemmer af Foreningen er valgbare til bestyrelsen. 

Stk. 2. Bestyrelsen består af 6 valgte medlemmer og direktøren for Oplevelsescenteret, som er fast 

og født medlem. Medlemmerne er valgt for 2 år ad gangen. 3 medlemmer er på valg i lige årstal, og 

3 medlemmer er på valg i ulige årstal.  

Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt sidde i bestyrelsen i tre sammenhængende valgperioder. 

Der kan kun vælges et bestyrelsesmedlem pr. laug. 

Stk. 3. Der vælges ligeledes 2 suppleanter på den ordinære generalforsamling. De er på valg hvert år 

og genvalg kan finde sted i 3 sammenhængende perioder.  

Suppleanter vælges fra de laug, som ikke allerede er repræsenteret i bestyrelsen.   

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Formanden repræsenterer Foreningen i bestyrelsen for Oplevelsescenteret. Kan formanden ikke 

deltage i et bestyrelsesmøde i Oplevelsescenteret, møder et andet medlem fra Foreningens 

bestyrelse. 

Stk. 5. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, når dette findes nødvendigt eller på begæring af et 

flertal af bestyrelsen. Dog afholdes minimum 4 møder per kalenderår.  

Mødeindkaldelse tilstræbes udsendt med mindst 2 ugers varsel og indeholde en dagsorden for 

mødet. Såfremt der ønskes yderligere punkter til dagsordenen, skal disse e-mailes til formanden 

senest 5 dage inden mødet afholdes. Dagsorden med nye punkter skal fremsendes på e-mail til 

bestyrelses medlemmerne senest 2 dage inden mødet afholdes.  

Suppleanter deltager i møderne uden stemmeret 

Stk. 6. Alle afstemninger sker ved almindeligt stemmeflertal ved håndsoprækning. På anmodning kan 

der foretages skriftlig afstemning. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer og enten formand eller 

næstformand er til stede. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme, hvis 

formanden ikke er til stede, er næstformandens stemme afgørende.  

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg i forbindelse med løsning af særlige opgaver eller 

projekter. 

Stk. 8. Udtræder et medlem af bestyrelsen i valgperioden, erstattes denne af en suppleant, som 

følger valgperioden for det medlem suppleanten erstatter. 

Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan deltage i bestyrelsesarbejdet igennem en længere periode, f.eks. 

pga. sygdom, indtræder en suppleant i fraværsperioden. 

Stk. 9. Bestyrelsen kan indkalde en person med særlige kompetencer, hvis der er behov for det.  
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Kapitel 6 

Økonomi 

§ 7, Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 1. Foreningens indtægter og udgifter registreres af Oplevelsescenterets administration på et 

selvstændigt afdelingsnummer. 

Stk. 2. Foreningens indtægter stammer fra kontingentindbetalinger og tilskud fra Oplevelsescenter 

Nyvang. Foreningen kan selvstændigt søge fondsmidler og donationer. Direktøren skal underrettes 

om diverse ansøgninger. 

Stk. 3. Foreningen afholder udgifter i forbindelse med egne arrangementer. 

Stk. 4. Foreningen kan ikke disponere udover eget budget. 

 

Kapitel 7 

Tegningsrettigheder 

§ 8, Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil overfor tredjemand af formanden og et andet 

bestyrelsesmedlem i forening  

 

Kapitel 8 

Vedtægtsændringer 

§ 9, Stk. 1. Foreningens vedtægtsændringer skal finde sted på en generalforsamling og når mindst 

2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.  

Ved stemmelighed bortfalder et fremsat forslag. 

Der kan stemmes med fuldmagt. Der max 1 fuldmagt pr. fremmødt. 

 

Kapitel 9 

Foreningens ophør 

§ 10, Stk. 1. Foreningens ophør skal besluttes på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af 

medlemmerne, opgjort per d. 31. december i det pågældende kalenderår, stemmer for forslaget.  

Stk. 2. Er dette antal ikke til stede ved generalforsamlingen, skal der indkaldes til en ekstraordinær 

generalforsamling efter reglerne i § 5, Stk. 3, og en ophævelse af foreningen kan da besluttes hvis 

2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.  

Stk. 3. Ved Foreningens ophør overgår formuen til Oplevelsescenteret.  


