
Vedtægter 
for 

GrindstedArkivet 
 
 
§. 1.  
GrindstedArkivet er en forening med hjemsted i Grindsted. Dets arbejdsområde er Grindsted, 
Nollund og Urup sogne i Billund Kommune. 
 
§. 2.  
Arkivets/Foreningens formål er, at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og 
lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke kommunal og ikke statslig 
proveniens med tilknytning til arkivets virkeområde, dets borgere, foreninger og virksomheder og 
institutioner i fortid og nutid. 
Og at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for 
tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for 
de nævnte sognes historie. 
 
§. 3.  
Det indsamlede materiale ejes af det offentlige og dets forbliven som sådan garanteres. 
 
§.4.  
GrindstedArkivet samarbejder med de øvrige lokalarkiver i Billund Kommune som er organiserede i 
Billund Kommunes Arkivudvalg og deltager i møder, kurser, fællesregistreringer og andet arrangeret 
af dette. 
 
§. 5.  
GrindstedArkivet er medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA). Arkivet er desuden 
medlem af den regionale kreds. 
I øvrigt samarbejder GrindstedArkivet med andre arkiver og beslægtede organisationer og kan 
afstemme sin arbejdsplan herefter. 
 
§. 6.  
Arkivets/Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling 
afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse sker ved avertering lokalt eller ved direkte henvendelse 
til medlemmerne. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af et flertal i bestyrelsen eller, hvis en 
tredjedel af medlemmerne fremsætter begæring herom. 
Indvarsling sker med to ugers varsel. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde punkterne: 
Beretning - Regnskab - Kontingent - Indkomne forslag - Valg - Eventuelt 
 
§. 7.  
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Valgperioden er 2 år - første år afgår 2 
medlemmer efter lodtrækning - derefter afgår 3 medlemmer i lige årstal og 2 medlemmer i ulige 
årstal. 
Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær, men fastsætter selv 
sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne. Formanden og kassereren tegner 
GrindstedArkivet 



 
§. 8.  
Bestyrelsen ansætter / afskediger en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes 
tilstand og deres benyttelse i henhold til gældende regler. 
 
§. 9.  
Bestyrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt 
registreret, og at de er offentligt tilgængelige med fast, bekendtgjort åbningstid. 
 
§. 10.  
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af en arbejdsplan for arkivet, samt budget og overholdelse 
heraf. 
 
§.11.  
GrindstedArkivet drives for midler tilvejebragt gennem tilskud fra det offentlige, institutioner, 
virksomheder, private og medlemmernes kontingent. 
Arkivets regnskab revideres af generalforsamlingsvalgte revisorer. Det reviderede regnskab og 
årsberetningen sendes til Billund Kommune. Arkivets regnskab følger kalenderåret. 
 
§. 12.  
Pengemidler, som GrindstedArkivet råder over, skal indestå på en for arkivet oprettet konto i et 
pengeinstitut. 
 
§. 13.  
Skulle GrindstedArkivet af en eller anden grund ophøre, skal samlingerne anbringes efter nærmere 
aftale med Billund Kommune så de forbliver i offentligt ejerskab, og deres tilgængelighed er 
garanteret. 
 
§. 14.  
En eventuel opløsning af GrindstedArkivet kræver flertal på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger med en måneds afstand. På den sidste generalforsamling skal der blandt de 
fremmødte være to tredjedels flertal for opløsning. Eventuel formue overgår til Billund Kommunes 
Arkivudvalg. 
 
§. 15.  
Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen, samt godkendelse i Billund Kommunes 
Arkivudvalg og den anerkendte arkivorganisation, man er medlem af. 
 
§. 16.  
Disse vedtægter kan ændres på forslag fra bestyrelsen eller efter forslag fra et eller flere medlemmer. 
Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling med to tredjedeles flertal. 
 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11. september 2012 
Vedtægterne er i henhold til § 16 ændret på ordinær generalforsamling den 17. marts 2015. Det 
gælder foreningens/ arkivets navn, som er ændret overalt i i vedtægterne fra  Grindsted 
Lokalhistoriske Arkiv til GrindstedArkivet  
 
underskrifter
 


