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Vedtægter for Vikingelandsbyens Venner 
 

 
§1 Foreningens navn er Vikingelandsbyens Venner, og dens hjemsted er i Vikingelandsbyen, Ledøjevej 35 

i Risby, 2620 Albertslund.   
 
§2 Foreningens formål er at fungere som støtteforening for Vikingelandsbyen. Foreningen tager del i og 

medvirker til opbygningen, udviklingen og bevaringen af Vikingelandsbyen. Medlemmerne vil som 
”medbyggere” således være med til at skabe et levende forhistorisk miljø for byens borgere, skovens 
gæster og andre interesserede. 

 
§3 Som voksenmedlemmer og børne-/unge medlemmer optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens 

formål og Vikingelandsbyens formål og arbejdsgrundlag samt rekonstruktionsafdelingens regelsæt. 
Medlemmer skal være fyldt 16 år ved indmeldelse i foreningen.  

 
 Børn og unge (fra 6-16 år) med familiær tilknytning til et voksent medlem, kan indmeldes og registreres 

som ”børnemedlem”. 
 
 Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til 1 (én) stemme. 
 Medlemmer i foreningen er ansvarlige for at erhverve sig egen forsikring i forbindelse med  

vikingelandsbyens aktiviteter. 
 
§ 3.1 Børne- og unge medlemmer kan deltage i særligt udvalgte medbyggeraftener, når de er ledsaget af et 

voksent medlem. En koordinationsgruppe, bestående af minimum tre voksne medlemmer planlægger i 
samråd med Vikingelandsbyens leder og Venneforeningens bestyrelse sæsonens 
børnemedbyggeraktiviteter. 

 
§4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige generalforsamling finder sted i 

januar kvartal, og foreningens medlemmer indkaldes pr. brev med mindst en måneds varsel og 
annonceres på Vikingelandsbyens Hjemmeside. 

 
§5 Den ordinære generalforsamling indeholder mindst følgende punkter: 

 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Årsberetning og regnskab. 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Fælles snak om året der gik samt det kommende år. 
6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor samt revisorsuppleant. 
7. Indkomne forslag. 
8. Evt. 
9. Oplæsning og godkendelse af referat. 

 
 Forslag til punkt 7 skal være bestyrelsen i hænde tre uger før generalforsamlingen. 
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§6 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal og der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. 

 
§7 Der kan med en måneds varsel afholdes ekstraordinær generalforsamling efter ønske fra mindst 1/3 af 

medlemmerne. 
 
§8 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på fem medlemmer og to suppleanter. Vikingelandsbyens 

fastansatte kan deltage i alle foreningens møder samt i generalforsamlingen, dog uden stemmeret. 
§8.1  Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassereren i fællesskab. 
 
§9 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen ved den årlige ordinære generalforsamling. I lige år 

vælges tre bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges to 
suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde. 
Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker at udtræde, kan den tilbageblevne bestyrelse rekonstituere sig. 

 
§9.1. Venneforeningens formand er repræsentant i Vikingelandsbyens bestyrelse samt i Kroppedal Museums 

Repræsentantskab. 
 
§10 Medlemmerne betaler et årligt minimumkontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen. 

Kontingentet skal være betalt forud for generalforsamlingen, dog senest 1. Februar, for at have 
stemmeret. Kontingentet er minimum 100 kr. pr. medlem, og kontingentet for en familie med 2 voksne 
uanset antallet af børn er 250 kr. og 150 kr.  for 1 voksen uanset antallet af børn. 

 
§ 11 Støttebidrag kan modtages og tilvejebringes fra anden side. 
 
§ 11.1   Søgte og modtagne bidrag, herunder øremærkede midler (gaver, fondsmidler eller lignende) skal 

anvendes til det formål, de er givet til, og det skal fremgå af regnskabet, hvad midlerne er anvendt til. 
 
§ 11.2   Ikke øremærkede bidrag og andre indtægter skal anvendes i samråd med Vikingelandsbyen. 
 
§12 Regnskabsåret er lig med kalenderåret. 
 
§13 Referatet fra en generalforsamling skal godkendes af den samme generalforsamling ved mødets 

afslutning. Referatet oplæses af den på GF valgte referent. 
 
§14 Vedtægtsændringer kan vedtages på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal blandt de 

fremmødte. 
 
§15 Beslutning om foreningens opløsning kan efter medlemmernes         
 indstilling på en ordinær GF kun ske ved skriftlig indkaldelse til    
 en ekstraordinær GF med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte. 
 Hvis der ikke er 2/3 flertal indkaldes yderligere til en ny ekstraordinær GF med mindst én måneds 

varsel, og med simpelt 
 flertal. 
  
§16 Ved foreningens opløsning overdrages det til Vikingelandsbyen i Risby at anvende foreningens 

eventuelle formue samt materiel til gavn for Vikingelandsbyens videre drift. 
 
 
 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. juni 1995. 
Ændringer vedtaget på generalforsamling 1998, 2002, 2004, 
2005, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020. 

 


