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DANSKE AMATØRARKÆOLOGER
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VEDTÆGT
for
Danske Amatørarkæologer
Stiftet 16. juni 1990.

§1: Foreningens navn
Foreningens navn er:
”Danske Amatørarkæologer”
Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2: Foreningens formål
1. At fremme det amatørarkæologiske arbejde, herunder formidlingen og samarbejdet
mellem amatørarkæologer og amatørarkæologiforeninger.
2. At fremme og synliggøre det folkelige engagement i dansk arkæologi og interessen for
Danmarks fortid.
3. At fremme samarbejdet imellem amatør- og fagarkæologer, herunder imellem
amatørarkæologerne og de kulturhistoriske museer.
4. At fremme amatørarkæologernes faglige viden og etik.
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§ 3: Foreningens virke
1. Foreningens formål skal fremmes ved:

2.
3.

4.
5.

- at yde hjælp til dannelse af nye amatørgrupper
- at formidle foredragsholder lister - at arrangere rejser af arkæologisk interesse
- at formidle relevante artikler fra foreningsblade, hjemmesider og lignende
- at understøtte amatørarkæologiske aktiviteter, herunder detektor- og marinarkæologi
- at skabe mulighed for kommunikation mellem arkæologisk interesserede
- at formidle Danske Arkæologers etiske regler - se foreningens hjemmeside
- at formidle viden om amatørarkæologer og foreningen Danske Amatørarkæologer
- at udgive bøger med arkæologiske emner
- at arrangere kurser med arkæologiske eller beslægtede emner
- at fremme samarbejdet imellem amatørarkæologer og lokalmuseer ved blandt andet
lokalisering og registrering af kulturspor
- at medvirke til at bevare truede danske kulturspor og kulturminder
- at udføre en indsats for at fremme børns og unges interesse for Danmarks fortid
Foreningen udgiver et medlemsblad i form af et arkæologisk magasin med aktuelle
nyheder samt stof og artikler af en høj kvalitet, formidlet for alle.
Foreningen driver Danske Amatørarkæologers hjemmeside, således at der over Internettet
gives en tidssvarende information om amatørarkæologernes virke i Danmark samt
formidles relevant stof i form af kursus- og rejsetilbud, nyheder, artikler, debat, billeder af
fund og links.
Foreningen deltager aktivt den offentlige kulturarvsdebat med det formål at fremme
politiske beslutninger, der kan sikre kulturarven.
Foreningen deltager i internationalt samarbejde, bl.a. gennem medlemskab af relevante
internationale organisationer.

§ 4: Medlemsskab
1. Danske Amatørarkæologer optager følgende som medlemmer:
- amatørarkæologiske sammenslutninger på mindst 5 personer
- enkeltpersoner
- institutioner, museer, biblioteker o.l.
2. Medlemskabet træder i kraft, når kontingentet er indbetalt.
3. Alle medlemmer af Danske Amatørarkæologer kan indstille æresmedlemmer til

udnævnelse på
årsmødet. Bestyrelsen træffer afgørelse om deres godkendelse og udnævnelse. Titlen som
æresmedlem er livslang. Æresmedlemmer er kontingentfri.
4. Medlemmer som er i restance med kontingentbetaling mere end 3 måneder, betragtes
som udmeldt af foreningen.
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5. Medlemmer som overtræder foreningens vedtægt, kan ekskluderes ved beslutning af
bestyrelsen. Meddelelsen om eksklusion skal gives skriftligt, og den pågældende kan
indbringe sin sag for det førstkommende årsmøde.

§ 5: Kontingenter
1. Kontingenter fastsættes af årsmødet efter forslag fra bestyrelsen.

§ 6: Foreningens organisation
1. Årsmødet er foreningens øverste myndighed.
2. Årsmødet vælger en bestyrelse, der har ansvaret for at foreningens vedtægter overholdes.
Valgbare er: alle medlemmer af amatørarkæologiske foreninger og personlige medlemmer,
der har betalt kontingent.
Bestyrelsen består af 8 medlemmer, formanden medregnet, men kan udvides efter
beslutning truffet af årsmødet.
Bestyrelsen vælges på årsmødet. Der bør tilstræbes så stor geografisk spredning som
muligt.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, idet det tilstræbes at halvdelen vælges det ene
år, og den anden halvdel vælges efterfølgende år.
Valgt til bestyrelsen er de kandidater, der opnår flest stemmer.
Genvalg kan finde sted til alle poster.
Ud over bestyrelsen skal der vælges to suppleanter.

§ 7: Bestyrelsens arbejde
1. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger således sin formand, næstformand, sekretær
og kasserer. Desuden vælges en kasserersuppleant blandt de valgte bestyrelsensmedlemmer eller suppleanter.
2. Bestyrelsen udpeger en ansvarshavende redaktør for medlemsbladet, jævnfør § 3.2, som
sammensætter en redaktion.
3. Afgår formanden i sin valgperiode konstituerer bestyrelsen en ny formand fra sin midte
indtil næste generalforsamling.
4. Formanden eller næstformanden udsender en indkaldelse med dagsorden senest 14 dage
inden et bestyrelsesmødes afholdelse.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder
formanden eller næstformanden, er til stede.
Beslutningerne træffes ved simpelt flertal.
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
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5. Sekretæren eller i dennes fravær et valgt bestyrelsesmedlem optager et referat fra
møderne.
Referatet rundsendes til endelig godkendelse hos samtlige bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter senest 14 dage efter bestyrelsesmødets afholdelse.
6. Kassereren fører foreningens regnskab efter almindeligt anerkendte principper.
Regnskabet afsluttes, så det kan være revideret så betids, at det kan findes på foreningens
hjemmeside, eller rekvireres af medlemmerne 14 dage før årsmødet.

§ 8: Årsmødet
1. Ordinært årsmøde afholdes årligt i 1. halvår. Dato oplyses i Fund&Fortid nr. 4.
2. Der fremsættes information om årsmødet senest fire uger før det ordinære årsmøde.
Oplæg og dato for årsmødet fremgår af medlemsbladet, og på foreningens hjemmeside
samt eventuelt via personlig E-mail.
3. Forslag som ønskes behandlet på årsmødet, skal fremsendes til foreningens formand
senest 4 uger inden.
Formanden sørger derefter for at den øvrige bestyrelse hurtigst muligt bliver orienteret.
4. Det påhviler bestyrelsen at aflægge beretning og regnskab på årsmødet for det sidst
forløbne regnskabsår, fra 1/1 til 31/12. Referatet af årsmødet med beretning samt
regnskab bringes på foreningens hjemmeside.
5. Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af bestyrelsen eller når 25 % af foreningens
medlemmer fremsætter skriftligt forslag herom. Det skal ske senest en måned efter en
begærings modtagelse fra medlemmerne. I alle tilfælde skal det ske med mindst 14 dages
varsel, med motiveret dagsorden og med indkomne forslag.

§ 9: Dagsorden på Årsmødet
1. Velkomst.
2. Valg af stemmetæller.
3. Valg af dirigent.
4. Valg af referent.
5. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden.
6. Beretning fra udvalgene.
7. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
8. Indkomne forslag.
9. Forelæggelse af handlingsplan.
10. Fastsættelse af kontingenter og godkendelse af budget.
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer, og mindst 2 suppleanter.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
13. Eventuelt.
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§ 10: Afstemninger på årsmødet
1. Afgørelser på årsmødet træffes ved simpelt flertal. Hvert tilstedeværende medlem af
Danske Amatørarkæologer, det vil sige medlemmer af amatørarkæologiske
sammenslutninger og personlige medlemmer har hver en stemme. Institutioner og
lignende har hver en stemme. Afstemningen skal ske skriftligt, såfremt et af de
tilstedeværende medlemmer ønsker det.
2. Ved stemmelighed tilbydes de personer, der har fået lige mange stemmer, lejlighed til at
tale sammen. Opnås der ikke enighed, trækker dirigenten lod om, hvem der er valgt.
3. Vedtægtsændringer vedtages ved simpelt flertal på årsmøder, hvor emnet har været
optaget på dagsordenen, og hvor ændringer af alle paragraffer derefter kan foretages.
Såfremt der er vedtægtsændringer, skal dette bekendtgøres senest 2 uger før Årsmødet.
Ændringer er gældende straks efter det afholdte møde.
4. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. I økonomisk
henseende dog af formanden og kassereren.
Alt i henhold til beslutninger truffet på bestyrelsesmøder.

§ 11: Foreningens opløsning og afvikling
1. Opløsning af foreningen kan kun ske ved et årsmøde med dette punkt på dagsordenen,
hvor mindst 50 % af medlemmerne er repræsenteret. Her kræves simpelt stemmeflertal
for opløsningen. Såfremt ikke mindst 50 % af medlemmerne er repræsenteret på mødet,
men der er flertal for opløsningen, indkaldes til et ekstraordinært årsmøde som anført i § 8,
stk. 5 med dette punkt på dagsordenen. Her kan opløsningen vedtages med simpelt
stemmeflertal, uanset antallet af fremmødte.
2. Opløses foreningen skal alle aktiver overdrages til formål, der stemmer overens med
foreningens formål og efter bestemmelse på opløsningsmødet.
3. Såfremt Danske Amatørarkæologer har oprettet en fond, med formål at fremme danske
amatørarkæologers interesser, skal foreningens aktiver dog overgå til denne.

Vedtægter for Danske Amatørarkæologer
Senest revideret 2019.
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