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Vedtægter 
 
§1 Selskabet har til formål at udbrede kendskab til og vække interesse for Søllerød-egnens historie, topo-
grafi og kulturelle forhold samt dermed beslægtede emner. Yderligere har Selskabet til formål at støtte 
bestræbelser, som går ud på at bevare og udvikle, hvad der skønnes at have historisk og æstetisk værdi. 
Disse formål søges blandt andet opnået ved afholdelse af medlemsmøder samt ved udgivelse af årbøger, 
der tilstilles medlemmerne. 
 

§2 Kontingentet fastsættes for ét år ad gangen af den ordinære generalforsamling. 
 

§3 Bestyrelsen består af en formand samt indtil 10 medlemmer. 
Valg til bestyrelsen foretages af den ordinære generalforsamling, der tillige vælger to suppleanter og to 
revisorer. Valgene gælder for to år ad gangen. Formanden vælges først og derefter den anden halvdel af 
bestyrelse, suppleanter og revisorer, som er på omvalg. Genvalg kan finde sted. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Selskabet tegnes af formanden og to medlemmer af bestyrelsen i forening. De pågældende kan til vareta-
gelse af Selskabets løbende forretninger meddele kassereren almindelige fuldmagter til pengeinstitutioner 
og postvæsen. 
Ved erhvervelse eller afhændelse af fast ejendom, ved salg af værdipapirer, optagelse af lån eller ved fore-
tagelse af lignende for Selskabet økonomisk forpligtende dispositioner tegnes Selskabet af formanden, kas-
sereren samt tre andre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
 

§4 Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed. 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, så vidt muligt i maj måned, og indkaldes af bestyrelsen 
med 14 dages varsel og med oplysning om dagsorden for det berammede møde. Indvarslingen kan ske 
enten skriftligt til medlemmerne eller ved annoncering i den lokale presse. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 20 medlemmer 
begærer det ved skriftlig henvendelse til formanden med oplysning om dagsorden for det begærede møde. 
Bestyrelsen indkalder da generalforsamlingen med 14 dages varsel som ovenfor anført. 
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Der kan ved mødende medlem stemmes ifølge fuld-
magt, dog højest fra 5 medlemmer. 
 

§5 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december, hvorefter det afsluttede regnskab i revide-
ret stand forelægges til godkendelse på den derefter følgende ordinære generalforsamling. 
 

§6 Til lovændringer, der ikke er fremsat af bestyrelsen, samt til opløsning af Selskabet kræves beslutning 
på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af Selskabets medlemmer er til stede. Er dette medlems-
tal ikke mødt, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset antallet af 
mødte. 
 

§7 Opløses Selskabet, tilfalder dets arkivalier Søllerød Kommunebiblioteker, mens formuen anvendes til 
fremme af Selskabets formål efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. 
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