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§ 01. Navn og tilholdssted. 

Stk. 1. 

Navnet på foreningen er ”Middelalderforeningen Korsfarerne”. 

Stk. 2. 

Tilholdssted er Brøndby Kommune. 

§ 02. Foreningens formål. 

Stk. 1. 

Foreningen middelalder reenactment (genopførsels) forening, der 
aktivt arbejder med historisk oplysning og videreformidling. Vores 
formål er at øge kendskabet til korstogs tidens middelalder, både med 
udgangspunkt i de gejstlige samfund, samt kloster- og ridder- ordner, 
men også i middelalderens mere generelle skikke og vaner. 

Stk. 2. 

Foreningen er ikke en religiøs eller politisk bevægelse, ej hellere et 
broderskaber, loge, eller en forening baseret på social status. 
Formålet med foreningens arbejde er folkeoplysning, information og 
aktiviteter.  

Stk. 3. 

Foreningen vil tilbyde frivilligt foreningsarbejde efter 
folkeoplysningsloven under Undervisnings Ministeriet. 

Stk. 4. 

Foreningen er endvidere åben for enhver almennyttig virksomhed, som 
tilslutter sig foreningens formål. 

Stk. 5. 

Foreningens tidsramme er hovedsagelig den tidlige middelalder, årene 
ca. 1100 – 1350. 
 

§ 03. Medlemmer. 

Stk. 1. 

Kun medlemmer som vil deltage aktivt i foreningens arbejde, kan 
optages i foreningen. Kun medlemmer som har betalt kontingent har 
stemmeret. 

Stk. 2. 

Foreningens medlemmer, skal så vidt muligt selv anskaffe sig tøj og 
udstyr som passer inden for årene, som foreningen har anvist i 
foreningens vedtægt § 2.5. 
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Stk. 3. 

Børn mellem 16-17 år som optages i foreningen optages på lige vilkår 
som voksne medlemmer på 18 år og opefter, dog med tilladelse og 
ansvar fra en værge, og uden at deltage i bestyrelsen med stemmeret. 
Børn på 15 år og under, skal være ledsaget af en voksen til møder og 
arrangementer, og kan ikke deltage med stemmeret i bestyrelsen eller 
til generalforsamlinger. 

Stk. 4. 

Støtte og æres medlemmer kan også indgå i foreningens arbejde, på 
lige fod med medlemmer, de har dog ikke stemmeret. 

Stk. 5. 

Medlemmer som ikke kan respekterer nærværende vedtægter eller 
beslutninger, som er vedtaget på generalforsamlingen, 
bestyrelsesmøder, eller som virker til skade for foreningens omdømme 
og virke, kan ekskluderes af foreningen. Dette skal godkendes af en 
generalforsamling med 2/3 af de angivende stemmer, hvor det 
pågældende medlem har mulighed for at gøre indsigelser. Eller ved en 
enstemmig afstemning af bestyrelsen, på et efter § 7 indkaldt 
bestyrelsesmøde. 

Stk. 6. 

Hvis et ekskluderet medlem ønsker genoptagelse i foreningen, skal 
dette godkendes på en generalforsamling med 2/3 af de angivende 
stemmer. 

§ 04. Generalforsamlingen. 

Stk. 1. 

Foreningens generalforsamling er den øverste ledelse. 

Stk. 2. 

Den ordinære generalforsamling, holdes en gang om året, som aftales, 
inden udgangen af første kvartal. 

Stk. 3. 

Generalforsamlingen skal havde mindst følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens årsberetning, samt godkendelse heraf. 
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt 
godkendelse heraf. 
4. Indkomne forslag, forslag skal være indkommet senest to uger 
før generalforsamlingen. 
5. Valg til bestyrelse og eventuelle suppleanter. 
6. Valg af revisor og eventuelle suppleanter. 
7. Eventuelt 
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Stk. 4. 

Personer som har adgang til generalforsamlingen, har de i § 3 nævnte 
medlemmer. Som bestyrelsen har ansvar for at invitere til dette 
formål. 

Stk. 5. 

De personer som har stemmeret er kun de i § 3 nævnte medlemmer.  
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt 
stemmeflertal, hver medlem har en stemme. Der stemmes ved en 
håndsoprækning, der kan ikke stemmes med fuldmagt. 

Stk. 6. 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen 
og som ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Stk. 7. 

Foreningen indkalder til generalforsamling ved skriftlig henvendelse, 
med mindst fire ugers varsel. Forslag til generalforsamling skal 
indsendes mindst to uger før, for de kan tages i betragtning til 
dagsorden. 

Stk. 8. 

På generalforsamlingen opstilles kandidaterne sideordnet og vælges 
efter højeste stemmetal, ved stemmelighed fortages omvalg.  

§ 05. Foreningens Bestyrelse og dens virke. 

Stk. 1. 

Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af 
generalforsamlingen. 

Stk. 2. 

Personer som ikke kan være medlem af bestyrelsen: 
1) Medlemmer som er i bestyrelsen af fonde, selskaber, foreninger 

eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. 
2) Advokater, revisorer og lignende rådgivere som er ansat i fonde, 

selskaber, foreninger  eller anden virksomhed der udlejer lokaler 
m.m. 

De ovenstående regler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller 
virksomheder der er almennyttige, og som hovedformål er at stille 
faciliteter til rådighed for børn og unge. 

Stk. 3. 

Bestyrelsen består af 5 personer. Formand og næstformand vælges af 
generalforsamlingen, mens de andre tillidsposter som eksempelvis 
kasser, fordeles af den nyvalgte bestyrelse, på bestyrelsens 
medlemmer. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en 
gang årligt som beskrevet i § 4. 
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Stk. 4.  

Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år af 
gangen. Eventuelle revisor og suppleanter vælges et år af gangen. 
Revisor kan være et medlem af foreningen, men må ikke være medlem 
af foreningens bestyrelse. Genvalg af poster kan finde sted. Alle poster 
gælder til næste nyvalg på generalforsamlingen. 

Stk. 5.  

På første generalforsamling hvor disse vedtægter vælges, vælges en 
formand og en næstformand for en periode på 2 år, samt 3 
bestyrelsesmedlemmer og en revisor for en periode på 1 år. Herefter vil 
der være valg på alle poster en gang vært andet år, med en afstemning 
årligt. 

Stk. 6. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og har mulighed for at 
uddelegere opgaver til enkeltpersoner eller arbejdsgrupper. 
Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt, og når 
formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 af 
bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Bestyrelsesmøder er åbne for 
medlemmer beskrevet i § 3. det er dog kun bestyrelsesmedlemmer 
som lever op til § 3 der har stemmeret. 

Stk. 7. 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske skriftligt med 14 dages varsel 
og med angivelse af dagsorden. 

Stk. 8. 

Beslutninger træffes ved bestyrelsesmøder ved simpel stemmeflertal 
med håndsoprækning. Ved stemmelighed er formandens og 
næstformandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes med 
fuldmagt, til bestyrelsesmøder. 

Stk. 9. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen eller flere 
bestyrelsesmedlemmer er fremmødt. 

Stk. 10. 

Ved hvert bestyrelsesmøde udarbejdes et beslutningsreferat, som 
underskrives af formand, næstformand og referenten. 
Beslutningsreferater fungere som regelsæt for foreningens daglige 
virke og skal overholdes af medlemmer på lige fod med vedtægter. 
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§ 06. Tegningsret. 

Stk. 1. 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i 
forening, eller ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i 
forening, sammen med minimum to andre bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 2. 

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog 
underskrift af den samlede bestyrelse. 

Stk. 3. 

Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive. 

§ 07. Kontingent. 

Stk. 1. 

De årlige kontingenter størrelser og betalingsmønstre, vedtages og 
godkendes af generalforsamlingen og omtales i dens referater. 
Kontingentet skal dog minimum være 50,- pr. medlem årligt. 

Stk. 2. 

Børn mellem 16-17 år som optages i foreningen, betaler kontingenter 
ligesom voksne medlemmer på 18 år og opefter. Kontingent for børn 
på 15 år og under, fastsættes i det daglige af bestyrelsen. 

Stk. 3. 

Kontingenter og donationer fra æres og støttemedlemmer, fastsættes i 
det daglige af bestyrelsen. 

§ 08. Vedtægtsændringer. 

Stk. 1.  

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens 
fremmødte medlemmer. 

Stk. 2. 

Vedtægtsændringer skal endvidere ved forlangende af Brøndby 
Kommune samt foreningens bank, indsendes dem for at sikre sig at 
de stadigvæk opfylder lovens krav, når og hvis de ændres, samt hvis 
og såfremt foreningen har opnået godkendelse af overnævnte. 

§ 09. Ekstraordinær Generalforsamling. 

Stk. 1. 

Ekstraordinær generalforsamling med de punkter som man ønsker 
behandlet, afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller 
mindst en tredjedel af medlemmerne begære det skriftligt. 
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Stk. 2. 

Indkaldelsen skal ske skriftligt, mindst 14 dage før den 
ekstraordinære generalforsamling, og senest 4 uger efter 
anmodningen og en forslået dagsorden, skriftligt er kommet til 
formandens kendskab. 

§ 10. Regnskab og økonomi. 

Stk. 1. 

Regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 2. 

Det revidere regnskab med kommende års budget skal være 
offentliggøres skriftligt til medlemmerne senest 14 dage før den 
ordinære generalforsamling. 

Stk. 3. 

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. 
Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til 
enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens 
medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

§ 11. Opløsning af foreningen. 

Stk. 1. 

Beslutningen om foreningens ophør eller likvidation skal ske på 
samme måde som ved vedtægtsændringer (se § 8.1). 

Stk. 2. 

Ved foreningens ophør, tilfalder foreningens eventuelt overskud, den 
humanitær organisation Læger uden grænser (Medecins sans 
forntieres). 

§ 12. Datering. 

Stk. 1. 

Således vedtaget på den foreningens ordinære generalforsamling den 
05/02-2017. 
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Signaturer: 

Underskrivelse af forenings vedtægter under ordinære 
generalforsamling den 05/02-2017. 
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