Kastellet, den 23. april 2015
Vedtægter for foreningen
Kastellets Venner & Historiske Samling

Kapitel 1
Navn & formål
§ 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i
Københavns Kommune.
Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.
§ 2 Foreningens formål er, i overensstemmelse med Forsvarskommandoen at formidle Kastellets
historie til uddannelsesinstitutioner, oplysningsforbund og andre interesserede, så længe Kastellet
ejes af Forsvaret. Dette formål opfyldes bl. a. ved at
a) Anskueliggøre Kastellets historie gennem rundvisninger, udstillinger og lignende, herunder
ved fremvisning af Kastellets Historiske Samling.
b) Vedligeholde og udbygge Kastellets Historiske Samling.
c) Fremme kulturelle formål, der naturligt kan finde sted i Kastellet.
d) Fremme rekreative formål under fornøden hensyntagen til, og respekt for, bygninger og
voldanlæg.
e) Udsende et medlemsblad under forudsætning af tilstrækkeligt medlemsgrundlag, som
defineret af den, til en hver tid, siddende bestyrelse.
f) Virke til gavn for Kastellet, herunder om fornødent at hjælpe med vedligeholdelsen af
museale genstande, der ikke tilhører Kastellets Historiske Samling.
g) Foreningen disponerer over lokaliteter og områder i Kastellet efter forhandling med
Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen, der efter aftale også kan yde hjælp til
foreningens virke.

Kapitel 2
Medlemskab
§ 3 Som medlemmer kan optages fysiske og juridiske personer, som støtter foreningens formål.
§ 4 Medlemskabet starter ved indmeldelse. En indmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til
foreningen.
Stk. 2 En indmeldelse har virkning fra denne er kommet foreningen i hænde, og indbetaling af
kontingent har fundet sted.
§ 5 Medlemskabet ophører ved udmeldelse. En udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til
foreningen.
Stk. 2 En udmeldelse har virkning fra denne er kommet foreningen i hænde.
§ 6 Medlemskabet ophører ligeledes, hvis et medlem ikke har indbetalt en kontingentrestance senest
30 dage efter påkrav.

§ 7 Bestyrelsen kan ved simpelt flertal ekskludere ethvert medlem, som ikke samtidig er valgt til
bestyrelsen.
Stk. 2 Såfremt det ekskluderede medlem begærer det, har bestyrelsen pligt til at give meddelelse om
eksklusion på den første generalforsamling, der afholdes mindst fire uger efter dato for
eksklusionen.
Stk. 3 Et ekskluderet medlem har ret til at indanke eksklusionens virkning for denne
generalforsamling, hvis afgørelse da er gyldig.

Kapitel 3
Opbygning
§ 8 Foreningens virksomhed udøves af:
Generalforsamlingen
Bestyrelsen
Medlemmerne
§ 9 Foreningens aktiv er Kastellets Historiske Samling. Det er en eksisterende museal samling
bestående af effekter med tilknytning til Kastellets historie. Samlingen har på oprettelsestidspunktet
for foreningen til huse i Kastellet og forvaltes af Foreningen Kastellets Venner & Historiske
Samling gennem et samarbejde med Lokalstøtteelementet i Kastellet.

Kapitel 4
Generalforsamlinger
§ 10 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Stk. 3 Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved
bekendtgørelse i medlemsbladet eller ved personligt brev til hvert medlem. Indkaldelse til ordinær
generalforsamling fremsendes til Kommandanten i Kastellet.
Stk. 4 Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
fremsendes skriftligt og skal være foreningen i hænde seneste 3 uger før generalforsamlingen
afholdes.
Stk. 5 Forslag jf. stk. 4, foreningens reviderede årsregnskab samt budgettet for kommende
kalenderår, skal være fremlagt til gennemsyn på foreningens adresse senest 14 dage før den
ordinære generalforsamling.
Stk. 6 Ethvert medlem kan på begæring, for egen regning, få tilsendt det i stk. 5 nævnte materiale.
§ 11 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i sidste regnskabsår samt om
virksomheden i indeværende regnskabsår.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår. Kontingentet fastsættes
på baggrund af det fremlagte budget.
5. Valg af bestyrelse i henhold til bestemmelserne i § 16, stk. 1.
6. Valg af to suppleanter.

7. Valg af revisor.
8. Gennemgang af indkomne forslag.
9. Eventuelt.
§ 12 Dirigenten leder generalforsamlingen, og afgør alle spørgsmål vedr. sagernes behandlingsmåde
og stemmeafgivningen.
Stk. 2 Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning.
Afstemning
§ 13 Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert medlem, som har betalt kontingent for det
pågældende kalenderår, senest 30 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 2 Hvert medlem har i hvert anliggende én stemme på generalforsamlingen.
Stk. 3 Der kan ikke stemmes ved personlig fuldmagt.
§ 14 Anliggender fremsat til afstemning, afgøres efter simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er
et forslag forkastet, med mindre der er tale om valg efter vedtægternes § 11 punkt 5 til 7. I disse
tilfælde afgøres udfaldet ved simpel lodtrækning.
Stk. 2 Undtaget fra hovedreglen i stk. 1, 1. led, er spørgsmål om vedtægtsændringer efter § 23 og
foreningens opløsning eller sammenslutning efter § 24.
Referat
§ 15 Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, der underskrives af
dirigenten. Referatet tilsendes Kommandanten i Kastellet.

Kapitel 5
Bestyrelsen
§ 16 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer alle fysiske personer. De 7
bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen forskudt således:
Formand, sekretær og den ansvarlige for Kastellets Historiske Samling vælges lige år, næstformand,
kasserer, ansvarlig for guidekorpset samt koordinator for udvalgsgrupper vælges ulige år.
De to suppleanter samt revisor vælges hvert år.
Stk. 2 Genvalg kan finde sted.
Stk. 3 I tilfælde af afgang fra bestyrelsen kan denne supplere sig selv i perioden indtil
førstkommende generalforsamling. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer under fire, skal
bestyrelsen supplere sig selv.
Stk. 4 Den for Kastellet ansvarlige myndighed kan udpege ét fast medlem af bestyrelsen.
Stk. 5 Det faste medlem har til opgave at sikre at arrangementer som vedrører Forsvaret, afholdes i
Forsvarets øjemed.
Stk. 6 Det faste medlem har vetoret i forhold til bestyrelsen ved sådanne arrangementer.
Bestyrelsesmøder
§ 17 Bestyrelsen afholder møde mindst én gang årligt, og i øvrigt efter indkaldelse fra
formand/næstformand eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftlig beslutning
herom.
Stk. 2 Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker med varsel på mindst 6 dage.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede,
hvoriblandt formand eller næstformand skal være.
Stk. 4. Samtlige beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens
eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
Stk. 5 Over det på bestyrelsesmødet passerede udarbejdes referat, der godkendes af bestyrelsen.
Referat fremsendes til Kommandanten i Kastellet

Kapitel 6
Ekstraordinær generalforsamling
§ 18 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når
mindst 15% af foreningens medlemmer, der alle skal have været medlem i mindst én
kalendermåned før begæringen fremsættes, skriftligt begærer dette i et bestemt angivet øjemed.
Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal inden fjorten dage efter modtagelse af begæring
indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 og højst 31 dages varsel, med angivelse af dagsorden.
Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling.

Kapitel 7
Tingsret
§ 19 Foreningen tegnes af formanden og næstformanden.
Stk. 2 Bestyrelsen kan meddele procura.

Kapitel 8
Økonomi
Kontingent
§ 20 Der fastsættes én kontingentsats (sats 1) for personlige medlemmer (fysiske personer), én (sats
2) for ægtepar samt én (sats 3) for andre juridiske personer.
Stk. 2 Medlemskontingenterne fastsættes årligt af generalforsamlingen, gældende for det følgende
regnskabsår.
Stk. 3 Kontingentet forfalder til betaling hvert år inden generalforsamlingen.
Stk. 4 Eventuelt forudbetalt kontingent refunderes ikke i tilfælde af udmeldelse eller eksklusion.
Regnskab
§ 21 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2 Kassereren aflægger hvert år på generalforsamlingen regnskab for foreningens formue, dens
indtægter og udgifter. Regnskabet underskrives af bestyrelse og revisor inden afholdelse af den
ordinære generalforsamling.
Revision
§ 22 Til at revidere foreningens regnskab vælger bestyrelsen årligt for ét år ad gangen en revisor.
Genvalg kan finde sted.

Kapitel 9
Vedtægtsændringer
§ 23 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af foreningens vedtægter kræves, at en
generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Blanke og ugyldige
stemmer regnes ikke som afgivne stemmer.
Stk. 2 Nærværende § finder ikke anvendelse for indholdet i § 2, § 10 stk. 3, sidste led, § 15, § 16
stk. 4, § 16 stk. 5, § 16 stk. 6, § 17 stk. 5 og § 18 stk. 3.
Ændringer heri kan kun finde sted efter Lokalstøtteelementets eller den til enhver tid af Forsvaret
udpeget myndigheds godkendelse.

Kapitel 10
Opløsning eller sammenslutning
§ 24 Forslag om opløsning eller sammenslutning af foreningen med andre organisationer skal
behandles på to separate generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst tre
kalendermåneders mellemrum. Forslaget kan kun vedtages, når der på begge generalforsamlinger er
opnået ¾ flertal af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer regnes som ikke afgivne
stemmer.
Stk. 2 i tilfælde af opløsning af foreningen, træffer generalforsamlingen bestemmelse om
anvendelse af foreningens midler. Undtaget herfra er effekter eller ikke forbrugte midler, modtaget
fra Forsvaret, som i så tilfælde leveres tilbage.

Kapitel 11
Øvrige bestemmelser
§ 25 Forslag vedtaget af bestyrelsen eller på generalforsamlinger skal, for så vidt disse vedrører
brug af Kastellet, dets arealer og/eller faciliteter, godkendes af Kommandanten i Kastellet.
Stk. 2 For behandling af sådanne vedtagne forslag, fremsendt til Kommandanten i Kastellet, gælder
forvaltningslovens almindelige regler.

Kapitel 12
Ikrafttrædelse
§ 26 Disse vedtægter, der er vedtaget på Kastellets Venner & Historiske Samlings stiftende
generalforsamling afholdt den 28. oktober 2003, træder i kraft straks.
Ved generalforsamlingen 28. oktober 2004 blev der vedtaget ændringer i § 11 og § 16 begge
omhandlende valg af bestyrelsesmedlemmer.
Ved generalforsamlingen 27. oktober 2005 blev der vedtaget ændringer i § 11, pkt. 4, 5 og 6, § 16
stk. 1, § 20 stk. 2 og 3 og § 21 omhandlende udvidelse af bestyrelsen og ændring af regnskabsår.
Ved den ordinære generalforsamling torsdag den 26. oktober 2006 blev der vedtaget ændringer i §
10 stk. 3 og 4 omhandlende indkaldelsesfrist for generalforsamling og indsendelsesfrist for forslag,

i § 16 stk. 1 om fravær af Kommandantskabets repræsentant i bestyrelsen samt i § 20 stk. 1 om
kontingentsats for ægtepar.
Ved den ordinære generalforsamling torsdag den 22. oktober 2009 blev der foretaget ændringer i
formuleringen af § 16, stk. 1 om sammensætning af bestyrelsen, hvorved den faste repræsentant for
Lokalstøttelementet i Kastellet blev slettet. Som følge af det forhold, at Kommandantskabet i
Kastellet er afløst af Lokalstøtteelementet i Kastellet er der desuden blevet foretaget en sproglig
ajourføring af de steder, hvor betegnelsen ”Kommandantskabet” optrådte i vedtægterne.
Ved den ordinære generalforsamling torsdag den 23. april 2015 blev der vedtaget ændring i kapitel
7 § 19, så ordlyden nu er: ”Foreningen tegnes af formanden og næstformanden”.

