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VEDTAGTER
for den erhvervsdrivende fond
MUSEUMSTJENESTEN

Navn og hjemsted

:

s1
Fondens navn

er Den erhvervsdrivende Fond

Mu-

seumstjenesten.
Fondens hjemsted er Viborg kommune.

Stiftelse:

s2

er stiftet 29-10-1976 som Den selvejende
Institution Museumstjenesten - jvf. vedlagte stiftelsesdokument.
Fonden

Formil

:

s3
Museumstjenesten er en erhvervsdrivende fond, hvis
formAl er at virke som serviceorgan for den danske
museumsverden.

Museumstjenesten fungerer

i

samarbejde med

Organisationen Danske Arkiver

(ODA)

og

Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) ligelededs
som serviceorgan for arkiwerdenen.

i

Museumstjenesten varetager forbindelse hermed
undersogelses- og udviklingsarbejde pA det museumstekniske omrAde, ligesom der drives handelsog distributionsvirksomhed og anden efter bestyrelsens sksn dermed beslegtet virksomhed.

Museumstjenestens drift baseres pi salg af egne
artikler, pi udgivelser og distribution af tidsskrifter og
bager samt pA serviceydelser.
Formue og grundkapital:

s4
Fondens formue udgores til enhver tid af egenkapitalen, der i henhold til Abningsstatus pr. 1-1-92 udgor kr
1.021.799 .

Af egenkapitalen pA 1.021.799 overfores 300.000 kr
til grundkapital, medens resten 721.799 er fri egenkapital.

Grundkapitalen er indbetalt. Der henvises til Arsregnsskabet for 1991 for Den selvejende institution
Museumstjenesten, hvorefter egenkapitalen er tilvejebragt i andre vardier.

Serlige rettigheder:

s5
Der er ikke tillagt stifterne eller andre serlige rettigheder.

Bestyrelse

:

s6
Bestyrelsen er fondens overste myndighed.
Bestyrelsen bestAr af 6 medlemmer, hvoraf 1 medlem
udpeges af ODM ( Organisationen Danske Museer ),
1 medlem af SLA og 1 medlem af ODA.
Udpegningen sker for en 2-Arig periode.

De resterende 3 medlemmer udpeges irligt af MUSEUMSFORSAMLINGEN, siledes at t henholdsvis 2
medlemmer afgAr hvert Ar. Genudpegning kan finde
sted.
Bestyrelsen, der er ulonnet, konstituerer sig selv.

Bestyrelsen fastsetter selv
I

si

n forretn i ngsorden.

tilfelde af stemmelighed er formandens stemme afgorende.

Bestyrelsen

er

beslutningsdygtig, s6fremt

4

med-

lemmer er til stede.

Bestyrelsesmoder indkaldes af 'formanden eller 1
medlem med mindst 8 dages varsel. Der afholdes
mindst 2 mader 6rligt.
Museumsforsamlingen

:

s7

I

Museumsforsamlingen kan optages ethvert dansk
museum, der iflg. sine vedtegter eller love har en
offentlig tilgangelig samling og som er uafhengig af
kommercielle interesser. Endvidere kan optages konserveringscentre og andre museale institutioner, som
er uafhengige af kommercielle interesser.

Der betales et Arligt kontingent, hvis storrelse fastsettes af fondens bestyrelse og godkendes af forsamlingen.
Museumsforsamlingen holder 6rsmode hvert dr inden
udgangen af maj mAned med folgende dagsorden :

1.

Valg af dirigent

2. Fremlaggelse af fondens Arsrapport.
3. Budgetbehandling herunder forsamlingens

godkendelse af Arskontingent samt fondens
fremlaggelse af budget for det efterfolgende

ar.
4. Forslag fra forsamlingen.
5.

Udpegning

af

medlemmer

til

fondens

bestyrelse.
6. Udpegning af 2 suppleanter.
7. Eventuelt.

Tegning

:

s8
Fonden tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Haftelse

:

se
For fondens forpligtigelser hafter alene dens formue.

Regnskab

:

s10
Fondens regnskabsir er kalenderAret.

Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt
statsa utoriseret revisor.
Bestyrelsen skal godkende regnskabet.

Vedtagtsandringer

:

s

11

Bestyrelsen kan ved flertalsbeslutning foretage vedtagtsendringer.

Vedtegtsendringer skal endelig godkendes af fondsmyndighederne.

Overskud

:

s12
Evt. overskud anvendes til fremme af fondens formil herunder efter bestyrelsens skon som henleggelse til
konsolidering af fondens formue.

Ophor:
s13
Bestyrelsen

kan med fondsmyndighedernes

god-

kendelse traffe beslutning om fondens ophor.

gelder

om lov

Endvidere
reglerne
om
erhvervsdrivende fonde $ 50 vedrorende likvidation.
I forbindelse med likvidation skal likvidator sorge for,
at fondens midler anvendes til losning af relevante
opgaver i anden almennyttig instans (fond, forening),
der er i overensstemmelse med fondens formAl.
Bestyrelsen tager konkret stilling til forslag.

SAledes vedtaget den

5r3-l*1
Hervarende vedtagter erstatter s6ledes stiftelsesvedtagterne af 29-10-1976 med efterfolgende andringer.
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