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Vedtægte r fo r N ø rh a ld Eg ns. Arkiv,

Navn, hjemsted og arbejdsområde.

§ {: Arkivets navn er Nørhald Egns-Arkiv og dets hjemsted og arbejdsområde er de 15 sogne, der
udgjorde Nørhald kommune, 1970 - 2000

Formål:
§ 2: Arkivets formåler at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billede og lydoptagelser, trykt
materiale og andre data, uanset art, af ikke etatslig oprindelse, med tilknytning iit tiørfråU kommune,
dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner ifortid og nutid, åg at stitte det indsamlede
materiale.til rådighed for offentligheden efter de gældende reglei for tilgængelighed og gennem
udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke intåresse toi egnens historie.

§ 8; Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje. Det vil sige, at der garanteres de
personer, foreninger, virksomheder institutioner mm., der afleverer måteriale, aihvad der en gang
er afleveret, ingen sinde vil blive udskilt til privat eje og/eller solgt. Ligeledes gives der garantifor]at
det leverede materiale opbevares forsvarligt med hensyn til brand og tyveri, og at benfitelse af det
sker på en sådan måde, at fortrolige og følsomme oplysninger, iXke stiites titA-isposition.

Organisatorisk tilknytnin g:

§4 Nørhald Egns-Arkiv er medlem af "Lokalhistoriske Arkiver i Arhus amt" og "sammenslutningen
af Lokalhistoriske arkive/' (SLA). Nørhald egns-Arkiv deltager i amtslige og laidsdækkende
faellesregistreringer, der er arrangeret eller godkendt af 'SI A' eller "Lokaltiistoriske Arkiver i Afrus
Amt,"- Arkivet er part i Samvirket for de lokalhistoriske arkiver i Randers kommune.

Styrelse:

§ { . tlgtt ald Egns-Arkivs højesle myndighed er generalforsamlingen: Ordinær generatforsamling
holdes i årets sidste kvartal. Der indkaldes med mindst I dages varsel ved brev iil samtlige
medlemmer. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent,
2. Arsberetning fra formanden
3 Regnskabsaflæggelse og bestyrelsens budgetforslag
4. Faetsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen
6. Drøftelse af indkomne forslag til vedtagelse, - skal være bestyrelsen i hænde 1 uge før

generalforsamlingen
7. Eventuelt.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller en
tredjedel af medlemmerne fremsætter skiftlig begæring herom. Den skal afholdes inden 1 måned
efter begæringen herom er fremsat og indkaldes med motivering for dens afholdelse. Afl"roldes i
øvrigt som en ordinær generalforsamling.

§ 7 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt.

§ I Nørhald Egns-Arkivs opgaver varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer. Der vælges af
generalforsamlingen, 3 medlemmer er på valg i lige år og 4 medlemmer er på valg i ulige år. Valget
gælder for 2 år. Desuden vælges 2 suppleanter, dog kun for 1 år.
Der vælges 2 revisorer, 6n er på valg i ulige år og eir er på valg i lige år. Valget gælder far Z år.
Desuden vælges en revisorsuppleant, dog kun for et år.

§ I Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der føres
protokol over møderne.

§ {0 Bestyrelsen udpeger/afskediger en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes
tilstand og deres benyttelse i henhold til SLA's standardinstruks foårkivledere.



§ {l Bestyrelsen har ansvaret for at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt
registreret og offentligt tilgængelig med fast åbningstid.

Økonomi;
§ t2 Nørhald Egns-Arkivs medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af
generalforsamlingen, Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.

§ 13 Foreningens regnskabsår løber fra 1/10 til og med B0/9.

§ {4 Bestyrelsen udarbejder et budget og er ansvarlig for, at det overholdes.

§ t5 Pengemidler, som Nørhald Egns-Arkiv råder over, indsættes på en for arkivet oprettet konto i
et lokalt pengeinstitut. I tilfælde af arkivets opløsning anvendes disse til fortsat sikring af de
indsamlede arkivalier.

§ {6 Forslag tilvedtægrtsændringer skal udsendes skriftligt, samtidig med indkaldelse til
generalforsamling. De vedtages på denne ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer skal godkendes
af SLA. Veffigterne skal respelrlere det i ndgåede Samvi r*e, i Randens ka mm u ne.
Ved evt. opløsning af Nørhald Egns-Arkiv, skalafgørelse herom træffes, som ved vedtægtsændring,
dog ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst to ugers mellemrum, hvor
forslaget har været på dagsordenen. §kulle Nørhald Egns-Arkiv ophøre, skal samlingerne anbringes
efter aftale med kommunalbestyrelsen og §LA's amtskreds, så samlingen forbliver i offentligt eje og
tilgængelighed sikres. $amlingen bør forsøgt anbragt i den gamte"Nørhald kommunes"
lakalområde" Arkivets bestyrelse afgiver forinden evt. ophør indstilling om, hvad der skal ske med
arkivalierne.
Vedtægteme afløser vedtægten fra november 2011
Vedtaget på generalforsamlingen i november 2012
Vedtaget på generalforsamlingen i november 2017.
Vedtaget på generalforsamlingen i november 2AZ2


