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2017
1. Foreningens navn er Voergård Levende Historie, og den har hjemsted i Brønderslev og
Frederikshavn kommuner.
2. Foreningens Vision:
Vi vil være de bedste i Europa til at give oplevelsen af en tidsrejse til middelalderen.
Mission:
1. Vi vil skabe lokal fællesskabsfølelse
2. Vi vil sørge for en klar, tydelig og åben kommunikation
3. Vi vil skabe ægte oplevelser
4. Vi vil formidle og producere viden.
3. Foreningens formål er at engagere egnens befolkning samt andre interesserede, gerne hele
familier med hovedvægt på børn, unge og pensionister, i et inspirerende arbejde omkring
forskning i og levendegørelse af den lokale historie i grænseområdet mellem Brønderslev og
Frederikshavn kommuner.
Vi vil vise at dette udkantsområde omkring Voer Å og Voergård (bl.a. omfattende landsbyerne
Præstbro, Voerså, Agersted, Dorf, Flauenskjold og Dybvad) har en spændende forhistorie med
tæt tilknytning til Danmarkshistorien og Europas kulturelle og religiøse udvikling.
Det er foreningens mål at skabe gode sociale kontakter og knytte bånd på tværs af
aldersgrupperne gennem aktiviteter som sang, samspil, dans, gamle lege, våbenøvelse, gøgl,
skuespil, håndværk, dragtsyning, madlavning m.m. Foreningens arbejde resulterer også i at både
børn, unge, voksne og pensionister får lyst til at dykke ned i historien og søge yderligere viden
ved egne studier.
Mindst en gang årligt afholdes en større levendegørelse af fortidens kultur og historie for at
præsentere foreningens arbejde for offentligheden.
4. Foreningens driftskapital skaffes til veje ved overskud fra de af foreningen afholdte
arrangementer, gaver, samt bidrag fra medlemmerne.
5. Foreningen ledes af en bestyrelse, der har ansvaret for foreningens virksomhed og økonomi.
6. Bestyrelsen består af 1 repræsentant for Voergaard og 6 medlemmer valgt som beskrevet i punkt
8. Genvalg kan finde sted.
7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes ordinær
generalforsamling hvert år i oktober. Regnskabsåret afsluttes 15/9.
Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger bekendtgøres med mindst 14 dages
varsel ved skriftlig invitation til foreningens medlemmer samt på foreningens hjemmeside.
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal (punkt 11 og 12 undtaget).
Møde- og stemmeberettigede til generalforsamlinger er alle medlemmer, der har betalt
kontingent.

8. Dagsordenen til en ordinær generalforsamling skal indeholde:
 Valg af dirigent.
 Valg af stemmetællere.
 Beretning.
 Regnskab og fastsættelse af kontingent.
 Indkomne forslag.
 Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. Valget gælder for 2 år.
De tre ikke valgte kandidater, som har fået flest stemmer, er suppleanter for 1 år.
 Valg af revisor og suppleant for et år.
 Eventuelt.
9. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
Formand og kasserer tegner i fællesskab foreningen.
Bestyrelsen afholder mindst 2 årlige møder. Formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen kan
forlange bestyrelsesmøde afholdt.
10. Effekter af enhver art, som betales af indkomne indtægter, tilskud, legater, sponsor bidrag og
lignende tilhører foreningen.
Dragter og andet personligt udstyr, som den enkelte har betalt materialer til, tilhører det enkelte
medlem.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue.
Foreningens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de foreningen påhvilende
økonomiske forpligtelser.
11. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, indsendes senest 8 dage før til
formanden. Ønsker om vedtægtsændringer indsendes mindst en måned før den ordinære
generalforsamling.
Forslag til vedtægtsændringer udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen og
vedtages med 2/3 af foreningens fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
Er der flertal uden at 2/3 kan opnås, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor
ændringerne kan vedtages ved almindelig flertal blandt de fremmødte.
12. Opløsning af forening en kan besluttes, efter udsendt forslag til en generalforsamling, af 2/3 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer. Kan det ikke opnås, besluttes en evt. opløsning af
2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på en efterfølgende, nyindvarslet
generalforsamling.
Ved foreningens ophør kan foreningens formue og ejendele henligge i en 5-års periode, i
tilfælde af, at nogen atter ønsker at genoplive foreningen.
Hvis ikke det bliver tilfældet, skal formue og ejendele overgå til lignende eller andre kulturelle
og almennyttige formål, som fastsættes på den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling 29. oktober 2017
Berigtiget af generalforsamlingens dirigent _____________________________________________
(Foreningens vedtægter er tidligere blevet ændret på den ordinære generalforsamling 29.okt. 2016, 24. okt.
2015, 18. okt. 2006, på de ekstraordinære generalforsamlinger d. 26. feb. 2005 og 25. nov. 2003 og første
gang vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 7. maj 2002.)

