Vedtægter
For

Herning Sygehusmuseum

Historiens Hus
Museumsgade nr. 32
7400 Herning

Indledning
Den 1. marts 2000 blev der på foranledning af den daværende sygehusledelse ved Herning Centralsygehus nedsat en
styregruppe, der fik til opgave sammen med museumsgruppen
at samle, registrere og beskrive de gamle bevaringsværdige
sygehusting, der har været anvendt eller har tilknytning til
Herning Centralsygehus.

Den 26. november 2002 blev museet indviet og dermed officielt åbnet for publikum.

Museet har samarbejdet med Stenomuseet ved Århus Universitet vedrørende modtagesedler og registreringsskemaer med
henblik på senere at købe deres EDB program, for derved at
få mulighed for at se, hvad andre museer har af museums genstande.
Den 1. januar 2017 flytter Herning Sygehusmuseum til Historiens
Hus i Museumsgade nr. 32 7400 Herning.
Den 5. september 2017 afholdes stiftende generalforsamling.
Den 7. september 2017 genåbner Herning Sygehusmuseum for publikum.
Den 23. september 2017 afholdes indvielse af Herning Sygehusmuseum
i de nye omgivelser i Historiens Hus Museumsgade 32, 7400 Herning
Ønsker om vedtægtsændringer skal forinden ikrafttrædelse godkendes på
generalforsamling for Herning Sygehusmuseum.
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Vedtægter
§ 1. Navn
Herning Sygehusmuseum.
Historiens Hus Museumsgade nr. 32, 7400 Herning

§ 2. Formål
At fortælle Herning Sygehus` historie, således at den bliver bevaret for eftertiden.
At nutidens borgere får mulighed for at reflektere over Herning Sygehus`s historie og
dets tilknytning til byens historie, for derved at forstå dets udvikling i et større historisk perspektiv.
Det skal bl.a. ske ved:
- at nuværende og tidligere ansatte fortæller deres historie fra deres tidsperiode
ved Herning Sygehus
- at samle, registrere og beskrive de enkelte tings historie
- at etablerer skiftende udstillinger med ting og situationer fra forskellige tidsperioder
- at give en fælles indgang til kulturarven for fagpersoner og almindelige museumsgæster

§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Alle nuværende og tidligere ansatte ved Regionshospitalet i Herning har mulighed for at være medlem af museumsforeningen.

§ 4. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er museumsforeningens øverste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj måned. Generalforsamlingen
indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer
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af museumsforeningen og medlemmer af støtteforeningen, samtidigt bekendtgøres dagsordenen.
Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.
Stk. 4. Begrundet forslag til behandling på generalforsamlingen skal være
betyrelsens formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.
Stk. 5. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af forretningsorden
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab v/kassereren
Fastsættelse af kontingent for medlemmer af støtteforeningen
Bestyrelsens forslag
Indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

Stk. 6. Afstemning ved generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning.
Generalforsamlingen kan træffe beslutning om, at andre afstemningsregler kan anvendes
Forretningsordenen skal indeholde regler for generalforsamlingens afvikling i
øvrigt.
Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når minimum 5 fra museumsgruppen skriftligt fremsætter anmodning herom bilagt motiveret dagsorden.

§ 5. Bestyrelsen
Stk. 1. Til bestyrelsen vælges 5 medlemmer.
Stk. 2. Der vælges tillige 2 suppleanter. Hvis bestyrelsen godkender det, kan sup-
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pleanterne deltage i bestyrelsesmøder med observatørstatus.
Stk. 3. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelses
medlemmer er på valg hvert andet år, således at der i ulige år vælges 3
repræsentanter og i lige år 2 repræsentanter.
Formand og næstformand må ikke være på valg samme år.
Stk. 4.

Efter hvert valg konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand,
kasserer og sekretær.
Bestyrelsen skal have konstitueret sig senest 1 måned efter afholdelse af
generalforsamlingen.
Den afgående bestyrelse er ansvarlig for udarbejdelse af referat fra generalforsamlingen.

Stk. 5.

I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand i
den resterende del af valgperioden, og bestyrelsen vælger ny næstformand.

Stk. 6.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, af hvilken det skal fremgå,
at der skal afholdes bestyrelsesmøder minimum 4 gange årligt.

§ 6. Valg
Stk. 1.

Valg til bestyrelsen finder sted på generalforsamlingen

Stk. 2.

Valget finder sted blandt medlemmer af museumsforeningen og støtteforeningen for Herning Sygehusmuseum.
Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af museumsforeningen.

§ 7. Økonomi
Stk. 1. Herning Sygehusmuseums regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Herning Sygehusmuseums drift afholdes af kontingent indkommet fra medlemmer af støtteforeningen til bevarelse af Herning Sygehusmuseum samt
entreindtægter ved grupperundvisning.
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Stk. 3. Kassereren fører museets regnskab. Revision af regnskabet foretages af en
på generalforsamlingen valgt revisor.
Stk. 4. Der skal altid være et beløb på 5.000,00 kr. på sygehusmuseets bankkonto til
løbende udgifter

§ 8. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan ske ved fremsendelse af skriftligt forslag til bestyrelsen mindst 2 uger før generalforsamlingen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer skal godkendes på generalforsamlingen.

§ 9. Flytning eller nedlukning af museet
Stk. 1. Stillingtagen til flytning eller nedlæggelse af museet tages af generalforsamlingen.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen giver en
mundtlig information.
Stk. 2.

De ting, der ikke skal flyttes med, kan tilbydes Dansk Sygeplejehistorisk
Museum i Kolding og Stenomuseet ved Århus Universitet.

Stk. 3. Det resterende beløb, der måtte være på Herning Sygehusmuseums bankkonto ved flytning, følger museet. Ved lukning tilfalder det resterende beløb
Historiens Hus Museumsgade 32, 7400 Herning.

Den 1. august 2017
Inger H. Iversen
Formand for Herning Sygehusmuseum
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