FORENINGEN

GRUT–HANSEN–EFTERKOMMERNE
VEDTÆGTER
Foreningens formål er at udarbejde og a jour føre på Internettet en ny udgave af
den Fortegnelse over Etatsråd A.N.Hansen’s Efterkommere, som af Hans Konow
blev samlet og udgivet første gang i 1947 og siden hen i 1970, under navnet
GRUT HANSEN EFTERKOMMERNE. Det er endvidere foreningens formål at være
initiativtager til afholdelse af Slægtsmøder, således som de er blevet afholdt i
årene 1957, 1988, 1990, 1998 og 2008.
Som medlem kan optages enhver efterkommer af A.N.Hansen og hustru Emma
Eliza, født Grut, samt sådanne efterkommeres ægtefæller/samlevere.
Foreningens hjemsted er København, dens regnskabsår er kalenderåret og den
tegnes ved underskrift af Formanden.
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3, højst 7 af generalforsamlingen
valgte medlemmer. Valget gælder for 3 år, men genvalg kan finde sted. Sker der
afgang i årets løb, kan bestyrelsen supplere sig indtil næste generalforsamling.
Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Indkaldelse
sker med mindst 3 ugers varsel direkte til medlemmerne med angivelse af
dagsorden, der skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning og regnskab for det forløbne år.
3. Vedtagelse af budget og kontingent.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen.
Ved afstemninger, der foregår ved håndsoprækning eller, efter dirigentens
bestemmelse, skriftligt, gælder almindelig stemmeflerhed.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræves dog, at
mindst en tredjedel af medlemmerne er tilstede, og at mindst to trediedele af de
afgivne stemmer støtter forslagets vedtagelse. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan vedtagelse på en dertil indkaldt generalforsamling ske med to
tredjedele af de afgivne stemmer, uden hensyn til antal fremmødte medlemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue Foreningen
ØREGAARD MUSEUMS VENNER, der skal anvende den til støtte for ØREGAARD,
der i et halvt århundrede var i A.N.Hansen og hans slægts eje.
VEDTAGET på foreningens stiftende generalforsamling den 24. oktober 2002.

