
 

Hjalms Venner 
 

§ 1 Foreningen navn og formål: 
 

"Hjalms Venner" har til formål at støtte drift og vedligeholdelse af galeasen Hjalm 
af Holbæk. Støtten ydes hovedsagligt ved at købe og arrangere ture med Hjalm for 

medlemmer eller grupper af værdigt trængende. 
 
§ 2 Foreningens medlemmer: 

 
Foreningen optager alle med interesse for foreningens formål. Skriftlig 
kommunikation med medlemmerne sker kun elektronisk. 

 
§ 3 Hjemsted: 

 
Foreningen er hjemmehørende i Holbæk Kommune. 
 

§ 4 Generalforsamling: 
 

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt inden den 1. april. Et 
flertal i bestyrelsen kan dog træffe beslutning om, at der skal afholdes 
ekstraordinær generalforsamling. 

 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: 
 

    Valg af dirigent 
    Formandens og bestyrelsens beretning 

    Forelæggelse og vedtagelse af regnskabet 
    Drøftelse af planer for det kommende år 
    Forelæggelse og vedtagelse af medlemskontingent og budget 

    Valg af bestyrelsesmedlemmer 
    Valg af revisor og revisorsuppleant 

    Drøftelse af indkomne forslag 
    Diverse 
 

Generalforsamlinger skal indkaldes med minimum 14 dages varsel. Forslag skal 
være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Alle 
beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Alle medlemmer, der ikke er i 

restance, er stemmeberettigede. 
 

§ 5 Bestyrelsens sammensætning: 
 
Bestyrelsen består af 3-5 personer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad 

gangen. Umiddelbart efter valget vælger bestyrelsen: formand, næstformand og 
kasserer.  
 



§ 6 Vedtægtsændringer: 
 

Foreningens vedtægter kan ændres, hvis der på generalforsamlingen er flertal 
herfor og mindst 50 % af de stemmeberettigede er til stede.  
 

Hvis et flertal på generalforsamlingen ikke udgør mindst 50%, kan dette flertal 
beslutte indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor et simpelt flertal 
kan vedtage de oprindeligt foreslåede vedtægtsændringer. 

 
§ 7 Regnskabs- og formueforhold: 

 
Kassereren fører regnskab med foreningens indtægter og udgifter samt 
formueforhold. Regnskabsåret er 1/1 til 31/12. Regnskabet revideres og 

godkendes af foreningens revisor forud for generalforsamlingen. 
 
Formand eller to bestyrelsesmedlemmer kan tegne foreningen. 

 
Formand og kasserer er underskriftberettigede til foreningens bankkonto. 

 
§ 8 Foreningens ophør: 
 

Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer på en 
generalforsamling beslutter dette.  

 
Hvis et flertal på generalforsamlingen ikke udgør mindst 2/3 kan dette flertal 
beslutte indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor et simpelt flertal 

kan vedtage opløsningen. 
 
I tilfælde af ophør skal eventuelle aktiver tilfalde Hjalm forudsat galeasen ejes af 

en almennyttig enhed. Alternativt skal midlerne tilfalde et andet bevaringsværdigt 
fartøj, der ejes af en almennyttig enhed.  

 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19. april 2016 
 

 
Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse: 

 
 
 

Lis Pedersen    Hanne Høøck 
 
 

 
Egon Hansen    Carsten Lambrecht  


