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Velkommen som medlem hos 

Randersegnens Amatørarkæologer! 

 

 

Tak fordi du har valgt at blive medlem af vores forening! Vi håber, at du får stort udbytte af 

medlemskabet og håber at se dig til rigtig mange af vores arrangementer! 

 

Hjemmeside: 

Vi synes, at du skal kigge indenfor på vores allesammens hjemmeside: 

https://www.randers-arkaeologi.com. 

På hjemmesiden kan du fx læse foreningens historie, læse historien bag vores logo, se 

hvilke samarbejdspartnere, vi har som forening, se kontaktoplysninger på os, se dine 

mange medlemsfordele og ikke mindst : Se kommende arrangementer! 

 

Hjemmesidens medlemssider: 

På hjemmesiden kan du logge ind som medlem ved at benytte en mailadresse og en 

kode, som du selv bestemmer. (Fordrer lige, at administrator godkender dig første gang.) 

Du kan også logge på via facebook eller google-konto. 

Her kan du fx deltage i samtaler med andre medlemmer, dele billeder, se billedalbums og 

læse medlemsblade online. 

 

Nyhedsbrev: 

Nogle gange hver sæson udsender vi et nyhedsbrev om de arrangementer, vi afholder. 

Har du ikke allerede tilmeldt dig nyhedsbrevet, er det en god ide at gøre det.  

 

Facebook: 

Vi opfordrer dig til at besøge os på facebook: Randersegnens Amatørarkæologer. Det vil 

glæde os at få dit ”Synes godt om!”. Så kan du følge vores aktiviteter også på facebook. 

 

Medlemsbladet: 

Udkommer 4 gange årligt i månederne februar, maj, august og november. Der lægges på 

hjemmesiden, straks, det sendes i trykken, og det sendes med post til de medlemmer, der 

ønsker dette. Hvis du i stedet for at få bladet tilsendt i fysisk form, ønsker at læse det på 

https://www.randers-arkaeologi.com/
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hjemmesiden - eller evt. selv downloade eller printe bladet hjemmefra, så kan du via 

hjemmesiden fravælge det fysiske medlemsblad.  

 

Arrangementer: 

Hold godt øje med vores arrangementer! Vi har hvert halvår flere spændende og aktuelle 

foredrag af arkæologer, historikere og fundfindere. Du kan finde alle arrangementerne på 

hjemmesiden. Vi udsender desuden nyhedsbreve som remindere og det vil glæde os at se 

dig til arrangementerne.  

 

Aktiv i felten? 

Kunne du tænke dig at være med på rekognosceringer og andre små hjælpeopgaver for 

Museum Østjylland? Hvis ja, så endelig skriv dig op på listen over ”Aktivt udøvende 

amatørarkæologer”. Du finder tilmeldingen under hjemmesidens medlemssider. 

 

Vi passer godt på dine data: 

Du har netop afgivet dine navne- og adresseoplysninger mv. Randersegnens 

Amatørarkæologer er omfattet af de regler om behandling af data, der er fastsat i person-

datalovgivningen, herunder EU's persondataforordning, og derfor passer vi naturligvis godt 

på dine data, deler dem ikke med andre og sletter dem igen, når du ikke længere er 

medlem. Hvis du vil læse mere om persondataforordningen, så kig på vores hjemmeside, 

hvor vi beskriver reglerne. 

 

Spørgsmål? 

Har du spørgsmål eller kommentarer, så er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan 

se alle vores kontaktoplysninger på hjemmesiden under fanen ”kontakt”.  

 

Fremtidig kontingentbetaling sker den 5. januar hvert år. 

 

 

Vi glæder os til at møde dig til vores arrangementer! 

 

De bedste hilsner 

Bestyrelsen for Randersegnens Amatørarkæologer 
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Bilag: 

Foreningens vedtægter 
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Bilag:  

V E D T Æ G T E R 

 

§. 1.   NAVN, HJEMSTED OG VIRKEOMRÅDE 

 

1) Foreningens navn er RANDERSEGNENS AMATØRARKÆOLOGER. 
 

2) Foreningen har hjemsted i Randers kommune. Dens virkeområde er Randers 

kommune med tilhørende opland. 

 

 

 

§. 2.   FORMÅL 

 

1) Varetage og koordinere medlemmernes interesser på det arkæologiske 

område i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love samt etiske 

normer. 

 

2) Formidle et nært samarbejde med Museum Østjylland med henblik på det 

størst mulige gensidige udbytte. 

 

3) Formidle og udbrede et større kendskab til arkæologien. 

 

4) Medvirke til større forståelse af arkæologiske sammenhænge. 

 

5) Medvirke til uddannelse af amatørarkæologer, såvel teoretisk som praktisk, 

dels gennem foreningens egne initiativer, dels gennem anbefaling af 

deltagelse i folkeuniversitetskurser.  

 

6) Samarbejde med andre arkæologiske amatørforeninger og med idemæssigt 

beslægtede interesseorganisationer, som for eksempel historiske foreninger 

m.v. 
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§. 3.   MEDLEMSKAB 

 

1) Enhver person med interesse i arkæologiske sammenhænge kan optages i 

foreningen under  forudsætning af, at vedkommende efterlever 

foreningens vedtægter og respekterer den gældende lovgivning. 

 

2) Bestyrelsen er bemyndiget til at udnævne æresmedlemmer. 
 

 

 

§. 4.   LEDELSE 

 

1) Foreningen ledes af en bestyrelse. 

 

2) Bestyrelsen består af 5 medlemmer og op til 2 suppleanter, jfr. dog stk. 5. 

 

3) Valg til bestyrelsen sker på den årlige ordinære generalforsamling, som 

afholdes i marts måned. 

 

4) Valget gælder for 2 år, således at 2 medlemmer er på valg på lige årstal, og 3 

medlemmer er på  valg på ulige årstal. Valget af suppleanter gælder kun 

for et år ad gangen. 

  

5) Deltagerne i aftenskolekurser har ret til at udpege et medlem af bestyrelsen. 

Den pågældende er ikke pligtig at være medlem af foreningen. Valgperioden 

gælder så længe, den pågældende er kursist, dog max. to år. Ønsker 

kursisterne at gøre brug af denne ret, udvides antallet af 

bestyrelsesmedlemmer til seks. 

6) Endvidere vælges en revisor og en revisorsuppleant. Valget gælder for et år. 

 

7) I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 
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8) Bestyrelsen bestemmer internt sin postering, bestående af: Formand, 

Næstformand, Arkæologisk faglig og praktisk koordinator, Kasserer og 

Sekretær – medie og markedsføringsformidler. Ved stemmelighed er 

formandens stemme afgørende. 

 

9) Foreningen forpligter sig ved underskrift af formanden/kassereren og et andet 

bestyrelsesmedlem. Køb og salg af fast ejendom, optagelse og ydelse af lån 

kræver dog godkendelse af den samlede bestyrelse. 

10) Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver 

tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller 

bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

 

 

 

§. 5.   GENERALFORSAMLING 

 

1) Generalforsamlingen afholdes i marts måned, og den indkaldes med minimum 

30 dages varsel. Indkaldelsen kan ske i medlemsbladet eller pr. brev. 

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen. 

2) Dagsorden indeholder som minimum: 

 1) Valg af dirigent 

 2) Formandens beretning 

 3) Kassererens beretning og regnskab 

 4) Indkomne forslag 

 5) Valg 

 6) Fastsættelse af kontingent 

 7) Eventuelt 

3) Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

4) Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt en enig 

bestyrelse eller minimum 40 % af medlemmerne ønsker det. Der indkaldes 

med 14 dages varsel. 
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§. 6.   MEDLEMSMØDER 

 

1) Medlemsmøder, foredrag, ekskursioner m.v. adviseres med mindst 14  
 dages varsel.  

 

 

 

§. 7.   KONTINGENT 

 

1) Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen. 

 

2) Regnskabsåret følger kalenderåret. 

 

3) Medlemskontingent skal være indbetalt pr. 1. februar, såfremt medlemmet 

ønsker at bevare sine rettigheder. 

 

 

 

§. 8.   UDMELDELSE OG EKSKLUSION 

 

1) Udmeldelse skal ske skriftligt. Udmeldelse vil accepteres på et hvilket som 

helst tidspunkt, forudsat at medlemmets forpligtelser over for foreningen er 

indfriet. 

2) Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. 

 

3) Eksklusion af et medlem kan foretages af bestyrelsen. Eksklusionen kan af 

medlemmet indbringes for næste ordinære generalforsamling til endelig 

afgørelse. 
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§. 9.   ARBEJDSGRUPPER 

 

1) Bestyrelsen kan oprette arbejdsgrupper med henblik på specielle 

arbejdsopgaver og projekter. 

 

2) Ved opgavens afslutning opløses gruppen. 

 

3) Arbejdsgrupper kan oprettes såvel med som uden deltagelse af 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

 

§. 10. VEDTÆGTSÆNDRINGER 

 

1) Vedtægtsændringer kræver generalforsamlings accept, tilkendegivet med et 

flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. 

 

2) Vedtægtsændringer skal fremgå af mødeindkaldelsen. 

 

 

 

§. 11.   PROTOKOL 

 

1) Protokollen føres af foreningens sekretær. 

2) I protokollen refereres foreningens aktiviteter, i kort og overskuelig form. 

 

3) Alle bestyrelsesmøder refereres og føres til protokol. 

 

4) Referat af generalforsamlingen føres til protokol og underskrives af alle 

bestyrelsesmedlemmer samt af dirigenten. 
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5) Protokollen er tilgængelig for alle medlemmer. 

 

 

 

§. 12.   OPHÆVELSE 

 

1) Ophævelse af foreningen kan kun besluttes af generalforsamlingen og kræver 

et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, dog mindst halvdelen af foreningens 

medlemmer. 

 

2) Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 

generalforsamling, denne afholdes inden for 60 dage. Herefter træffes 

afgørelsen ved almindeligt stemmeflertal. 

 

3) Såfremt foreningen ved en ophævelse indeholder aktiver af kulturhistorisk 

interesse, tilfalder disse Museum Østjylland. Eventuelle økonomiske midler 

tilfalder kredse i Randers, som efter folkeoplysningsloven tilbyder 

fritidsaktiviteter for børn og unge. 

 

4) Intet foreningsmedlem kan, som enkeltperson, gøre krav på eventuelle aktiver. 

 

 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling.  

Kulturhistorisk Museum i Randers d. 14. november 1991. 
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Vedtægtsændring: Vedtægtens §. 3. er tilføjet stk. 2) Vedtaget på generalforsamlingen d. 

21 marts 2002 

  

Vedtægtsændring: § 1 stk. 2) er ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2009. 

 

Vedtægtsændring: § 4 stk. 2) og stk. 4) er ændret på generalforsamlingen den 18. juni 

2009. 

 

Vedtægtsændring: § 1 stk. 2, § 2 stk. 2 og § 12 stk. 3 er ændret, § 4 stk. 8 og stk. 9 og § 8 

stk. 3 er tilføjet på generalforsamlingen den 15. marts 2012. 

 

Vedtægtsændring: § 1 stk. 2 og § 2 stk. 5 er ændret på generalforsamlingen den 21. marts 

2013. 

 

Vedtægtsændring: § 2 stk. 5, § 4 stk. 2, § 4 stk. 8 er ændret, og § 4. stk. 5 er indsat på 

generalforsamlingen den 26. september 2013. 

 

Vedtægtsændring: § 4 stk. 2, § 4 stk. 4 er ændret på generalforsamlingen 15. maj 2017. 

 

Vedtægtsændring: § 1 stk. 2, § 4 stk. 5, § 5 stk. 1 er ændret på generalforsamlingen 30. 

april 2018. 

 

 

 

Dirigent 

Gervid F. Hansen 

 

Bestyrelse 

   Eske Thøgersen  Tom Larsen 

             Birthe Thorsen Preben Ravnsvad 

Jørgen Mejlsø 


