Vedtægt for Tværpilen
§1) Navn
Foreningens navn er “TVÆRPILEN, Vestegnens Amatørarkæologiske Forening.”
Foreningen er stiftet den 31. oktober 1990.
§2) Formål
Foreningens formål er:
.
.
.
.

at være samlende organ for arkæologiinteresserede på Vestegnen.
at udvide medlemmernes kendskab til den danske oldtid.
at fremme kendskabet til korrekt behandling af fundsteder og fund.
at være Kroppedal, Museum for Astronomi, Nyere tid og Arkæologi (Kroppedal), Nationalmuseet og
andre museer behjælpelig med efterforskning og indberetning af fundsteder, samt være til rådighed ved
undersøgelser af fundsteder i den udstrækning medlemmernes fritid tillader.

Foreningens formål søges opfyldt ved selvstudier og ved på medlemsmøder at udveksle og fremlægge erfaringer,
fund og iagttagelser, samt ved afholdelse af relevante studiekredse, foredrag med mulighed for spørgsmål og debat
samt endelig ekskursioner til relevante steder i ind- og udland.
Foreningen arbejder sammen med Kroppedal, Nationalmuseet og andre museer. Opsamlet viden er til museernes
disposition.
§3) Hjemsted
Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune.
§4) Medlemmer
I foreningen optages alle med interesse for arkæologi. Medlemskab opnås ved betaling af det årlige kontingent.
Andre foreninger, grupper eller institutioner kan optages som enkeltmedlemmer og kan stemme på
generalforsamlinger med én stemme.
§5) Generalforsamling
Generalforsamling afholdes hvert år i april måned og er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse sker skriftligt
senest 14 dage før med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på den kommende generalforsamling,
fremsendes til formanden senest den 15. marts.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 15 medlemmer
fremsender begæring herom.
Generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset de mødendes antal, når de er lovligt indvarslet. Beslutning tages
med almindeligt flertal, se dog §9. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Dagsorden
Den årlige generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning

3) a) Regnskab til godkendelse (decharge)
b) Budget og kontingent for det kommende år
4) Forslag
5) Valg
6) Eventuelt
§6) Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år med 4 medlemmer i lige år og 3 i ulige år. Genvalg kan
finde sted.
Der vælges hvert år et antal suppleanter,som om muligt modsvarer antallet af bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan
finde sted.
Valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foretages under et og skal være skriftligt, såfremt blot en
mødedeltager kræver det.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær, og 3
bestyrelsesmedlemmer.
§7) Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret og afsluttes så betids, at regnskabet kan rekvireres 14 dage før
generalforsamlingen.
Der vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.
Formand og kasserer tegner bestyrelsen.
§8) Eksklusion
Medlemmer, som efter bestyrelsens skøn modarbejder foreningens formål eller interesser, kan af bestyrelsen
udelukkes af foreningen. Indtil 3 måneder efter udelukkelsen kan medlemmet indsende indsigelse til bestyrelsen.
Sagen afgøres endeligt på førstkommende generalforsamling.
§9) Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen
Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, der har dette punkt på dagsordenen. Til gengæld kan da
alle paragraffer behandles.
Vedtagelse skal ske med 2/3 flertal af de deltagende medlemmer.
Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, der har dette punkt på dagsordenen. Vedtagelse kan
kun ske, såfremt 3/4 af de deltagende medlemmer stemmer for opløsning.
Foreningens eventuelle aktiver fordeles efter generalforsamlingens afgørelse til almennyttige formål, og arkivalier
m.v. tilbydes Kroppedal, Nationalmuseet eller lokale museer.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling afholdt 5. oktober 2006 i Taastrup Medborgerhus til ikrafttræden
1. januar 2007. Denne vedtægt afløser den vedtægt, der var gældende fra 12. september 2001.
Vedtægten er sendt til Det kulturelle Samråd i Høje-Taastrup kommune.

