
 

  
 

 
 

VEDTÆGTER FOR DØVEHISTORISK SELSKAB 
1. Selskabets navn er Døvehistorisk Selskab. 
 Selskabet blev stiftet den 25. november 1981 i anledning af 175 års jubilæet for indførelsen af døveundervisnin-

gen i Danmark. 
2. Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 
 
3. Selskabets formål er at indsamle, registrere og udgive materiale, der belyser døves vilkår, liv og virke i Danmark. 
 
4. Som medlemmer optages enhver der har interesse for Døves Historie. 
 Optagelse som medlem sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Der betales intet indskud, men kontingent 

for det pågældende år. 
 Er kontingentet ikke betalt inden årets udgang, slettes man som medlem, og kan kun genoptages som medlem 

mod betaling af restancen. 
 Rettidig udmeldelse skal være kassereren i hænde senest ved udgangen af december måned. 
 
5. Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen.  
 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i slutningen af januar eller i begyndelsen af februar måned og ind-

kaldes med mindst 6 ugers varsel. 
 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastlæggelse af kontingent 
6. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
8. Valg af 2 revisorer 
9. Eventuelt.  
 

 Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 3 uger før general-
forsamlingen.  

 
6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dags-

orden, og skal indkaldes såfremt mindst 1/3 medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af 
dagsordensforslag. 

 
7. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes med simpelt stemmeflertal af de afgivne stemmer. Ændringer af 

vedtægten kræver dog 2/3 flertal af de afgivne stemmer. 
 
8. Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer der vælges for et år ad gangen.  
 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. 
 Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg til løsning af specielle opgaver. 
 
9. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
 
10. Tegningsret: Selskabet tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan give kassereren fuldmagt 

til, inden for en fastlagt grænse, alene at disponere over selskabets bankkonti. 
 
11.     I tilfælde af Selskabets opløsning deponeres dets samling og værdier hos Danske Døves Landsforbund indtil det 

lykkes at genanbringe disse på en måde, som bedst muligt er i overensstemmelse med Selskabets nuværende ved-
tægter og formål. 

 Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling 2. februar 2019 


