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fabs
* FAHS NUMMER 1 FEBRUAR 1996



Love for
Frederiksborg Amts Historiske Samfund

§ 1
Foreningens navn er: Frederiksborg 
Amts Historiske Samfund

§2
Samfundets formål er at vække og 
nære den historiske sans ved at frem
drage den stedlige historie i Nordsjæl
land. Delte soges opnået ved: At på
tage sig udgivelsen af lokalhistoriske 
skrifter, herunder en årbog; At arran
gere medlemsaktiviteter som foredrag 
og udflugter af lokal eller almen hi
storisk interesse; At virke for de hi
storiske interesser i Nordsjælland; At 
soge samarbejde med de nordsjæl
landske museer, arkiver og historiske 
foreninger

§3
Som medlemmer kan oplages per
soner, institutioner og firmaer.

§4
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31 
december, Del årlige medlemsbidrag 
fastsættes på den årlige ordinære gen
eralforsamling. Medlemsrctten ophæ
ves ved udmeldelse, eller hvis årsbi
dragel irods påmindelse ikke er indbe
talt inden udgangen af regnskabsåret. 
Alk medlemmer modtager årbogen 
gratis.

§5
Bestyrelsen består af mindsl 7 
medlemmer, der vælges på den årlige 
generalforsamling. Der tilstræbes en så 
bred geografisk repræsentation som 
muligt ved bestyrelsens sammensæt
ning, Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
Sekretæren forer protokol over besty
relsens forhandlinger. Selskabets regn
skaber revideres af 2 revisorer, som 
vælges af generalforsamlingen.

§6
Den årlige ordinære generalforsamling 
afholdes inden udgangen af marts 
måned efter indkaldelse med 14 dages 
varsel, medmindre bestyrelsen af sær
lige grunde målte træffe anden bestem
melse om tidspunk tel for generalfor
samlingens afholdelse,
Ekstraordinær generalforsamling ind
kaldes med samme varsel, når del ved
tages af bestyrelsen eller kræves skrift
ligt af mindst 25 medlemmer. General
forsamlingen holdes da efter bestyrel
sens bestemmelse inden 6 uger.

§7
Dagsordenen for den ordinære gene
ralforsamling skal omfatte:
/. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksom
hed i det forlobne år
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3. Forelæggelse af det reviderede års
regnskab til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen eller fra sel
skabets medlemmer
5. Valg af b estyrelsesmedI emm er
6. Valg af 2 revisorer
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på gene
ral forsamlingen skal fremsendes 
skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage 
for denne.
Alle beslutninger, med undtagelse af 
de i § 9 nævnte, afgores af generalfor
samlingen med simpel majoritet.

§S
Ændringer i lovene skal, for at være 
gyldige, vedtages på to generalforsam
linger, hvoraf den ene skal være or
dinær.

§9
Beslutning om Samfundets ophævelse 
kan kun ske på en til dette ojemed ind

kaldt generalforsamling, på hvilken 
mindst 1/3 af selskabets medlemmer 
har givet mode og med mindst 2/3 af 
dc tilstedeværendes stemmer Er den 
indkaldte generalforsamling ikke be
slutningsdygtig, skal en ny indkaldes 
inden 6 uger med 14 dages varsel. På 
denne generalforsamling kan beslut
ning afgøres med 2/3 af de tilstede
værendes stemmer, uden hensyn til an
tallet af de modte medlemmer,

§lo
I tilfælde af Samfundets ophor tilfalder 
dets kapital, beholdning af årboger og 
andre publikationer samt arkiv Fred
eriksborg Amts Museumsråd subsidi
ært Landsarkivet for Sjælland.

Således vedtaget på Sumfundets gene
ralforsamling den 19. november 1994 
samt på Samfundets ekstraordinære 
generalforsamling den 19. november 
1994.
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Generalforsamling
Lørdag den 9. marts kl. 14 00 afholder Frederiksborg Amts Historiske 
Samfund Generalforsamling på Sophienborg i Hillerøds vestlige ud
kant, hvor Nordsjællandsk Folkemuseum er vært. Museumsinspektør 
Flemming Beyer vil vise rundt på det gamle gods, der stammer fra 
begyndelsen af 1800-årene. Husk i den forbindelse Flemming Beyers 
artikel i Samfundets årbog 1994.

Dagsorden ifolge vedtægterne, der findes trykt i dette særnummer af FAHS. 
Sophienborg nås bekvemt med bus nr. 734 eller 735, som afgår fra Hillerod 

Station Bemærk, at der er 7-8 min. gang fra busstoppestedet til Sophienborg.

Her er et matrikelkort fra 1813 over landsbyen Ullerod, hvor Sophienborg i virkeligheden 
ligger, og kan ses til højre. De læsere, der måtte ønske at bruge kortet til at finde sikkert 
frem til generalforsamlingen, skal vide, at kortet er en smule forældet.
Illustration Jra Flemming Beyers artikel i FAHS årbog 1994.
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