Vedtægter for Poul la Cour Museets Venner
Støtteforening for Poul la Cour Museet i Askov

§ 1.

Navn og lokalisering
Foreningens navn er Poul la Cour Museets Venner.
Foreningen har postadresse hos den siddende formand.
Foreningen har hjemsted ved:
Poul la Cour Museet, Møllevej 21, Askov, 6600 Vejen.

§ 2.

Formål
Foreningens formål er at medvirke til sikring af den fremtidige drift af museumsaktiviteten omkring Poul la Cour Museet i Poul la Cours gamle vindmøllelaboratorium
på Møllevej 21 i Askov.
Bygningerne, tegnet af arkitekten P. V. Jensen Klint, er erhvervet af Poul la Cour
Fonden den 25/4 2000, med det generelle formål at indrette et museum for den
moderne vindkrafts fødsel i Danmark omkring århundredeskiftet og i særdeleshed
om Poul la Cours arbejde og indsats for vindkraftudviklingen i Danmark, samt
bevarelse af P. V. Jensen Klints bygning(er).
Foreningen vil også medvirke til anden bred formidling af historien omkring Poul la
Cours arbejde for dansk vindkraftudvikling.
Det er intentionen, at foreningen skal medvirke til at sikre en bred folkelig opbakning bag museet. Det skal ses som et vigtigt supplement til den økonomiske støtte,
som primært søges tilvejebragt via Poul la Cour Fonden.

§ 3.

Medlemmer
Som medlemmer kan optages alle, der vil arbejde for foreningens formål og som har
interesse for den historiske udvikling af vindkraft i Danmark. Medlemmer kan optages ved direkte henvendelse til bestyrelse eller formand og via de løbende hvervekampagner, som støtteforeningen gennemfører.
Medlemsskab af støtteforeningen er også åbent for personer/virksomheder og institutioner, som på anden måde støtter formålet f.eks via fondsbidrag o.l. til Poul la
Cour Fonden. Et medlem slettes automatisk af medlemslisten, hvis medlemmet
overtræder de regler for kontingentbetaling, som er fastsat af bestyrelsen.

§ 4.

Generalforsamling og valg af bestyrelse
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som holdes én gang årligt i
perioden maj-juni. Generalforsamlingen indkaldes med tre ugers varsel direkte til
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medlemmerne.
Generalforsamlingens dagsorden
er: 1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingentbetaling
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter og revisor
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal fremsendes til foreningens formanden senest to
uger før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Beslutninger vedtages ved almindelig stemmeflertal undtaget når det gælder afstemninger om vedtægtsændringer (se § 6 desangående.)

§ 5.

Bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer vælges på foreningens generalforsamling. Bestyrelsen består
af fra 3 til 7 medlemmer. Der vælges også 1 - 2 suppleanter samt en revisor.
Et bestyrelsesmedlem vælges for en periode på 2 år.
Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv umiddelbart efter en generalforsamling
med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Såfremt bestyrelsen træffer beslutning ved afstemning og der opstår stemmelighed,
så er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen skal være repræsenteret i Poul la Cour Fondens bestyrelse.
Bestyrelsen kan udpege andre medlemmer, også udenfor bestyrelsen, til at varetage
særlige opgaver, projekter og lignende.
Bestyrelsen fastlægger selv sin møde- og aktivitetsplan for det kommende år.
Suppleanter, som ikke er indkaldte, kan også deltage i bestyrelsens møder.

§ 6.

Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, hvor forslag til vedtægtsændringer er udsendt til medlemmerne senest én uge før den dag, generalforsamlingen afholdes.
Vedtægtsændringer kan kun vedtages med mindst to-tredjedels stemmeflertal blandt
de fremmødte medlemmer.

§ 7.

Økonomisk hæftelse
Foreningens medlemmer er ikke økonomisk forpligtede ud over deres kontingentbetaling.
Foreningen hæfter kun med sin formue.
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§ 8.

Foreningens eventuelle ophør
Foreningen kan nedlægges, hvis det på en ordinær generalforsamling besluttes af
mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer, hvis disse samtidig udgør mindst halvdelen
af foreningens medlemmer.
Er dette ikke opfyldt, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor
2/3 af de fremmødte vil kunne beslutte nedlæggelse af foreningen.
I tilfælde af foreningens ophør overgår foreningens økonomiske midler, eventuelle
ejendomsbesiddelser, dokumenter, arkiver med videre til Poul la Cour Museet.
Hvis dette ikke måtte eksistere længere, overdrages alle midlerne til en anden institution,
som vurderes at kunne varetage sikringen af den historiske arv om Poul la Cours
virke i vindkraftsagens tjeneste i Danmark på bedste måde.

Foreningens vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i
Askov d. 16. juni 2000.
Vedtægterne er vedtaget med ændringer på den ordinære generalforsamling i
Askov d. 21. juni 2015.
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