
Love og vedtægter  

§1 

Foreningen ”Legetøjets Venner” er stiftet den 5. maj 1975 med det formål at 

udbrede kendskabet til gammelt legetøj og virke for dets bevarelse. Dette søges nået 

såvel gennem oplysning udadtil som ved kontaktmedlemmerne imellem. 

§2 

Som medlemmer kan optages private legetøjssamlere og personer, der gennem 

tilknytning til museer eller offentlige samlinger, har legetøj som deres 

arbejdsområde samt andre interesserede. 

Ønske om medlemskab fremsættes ved udfyldelse af en blanket med oplysning om  

navn, adresse og interesseområde( r). Optagelse af nye medlemmer meddeles ved 

foreningens næste møde. 

En enig bestyrelse kan afslå medlemskab. 

§3 

Foreningens bestyrelse har 7 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode på den 

årlige generalforsamling; 4 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal og 3 i ulige. På 

generalforsamlingen vælges tillige for et år ad gangen 1. og 2. suppleant og revisor. 

Genvalg kan finde sted til alle de nævnte poster. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær, 

Dette forretningsudvalg varetager foreningens daglige drift. 

§4 

Foreningen afholder så vidt muligt et arrangement hver måned, september – maj. 

Mødet i april er ordinær generalforsamling med formandens årsberetning, 

regnskabsfremlæggelse ved kassereren og valg. 

Der indkaldes til generalforsamling med 14 dages varsel. 

Dirigenten vælges af de fremmødte. Kassereren forelægger bestyrelsens forslag til 

kontingent for den kommende sæson. Forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden 

generalforsamlingens afholdelse. 

Skriftlig afstemning foretages, dersom blot 1 medlem ønsker det. 



Ad §5 

I alle økonomiske forhold tegnes foreningen af foreningens formand og kasserer i 

fællesskab. Ved en af disses fravær af næstformanden 

Kassereren har ansvaret for foreningens kassebeholdning og regnskab og kan  

alene foretage alle overførsler på foreningens bankkonto. 

 

§6 

Lovændringer skal for at få gyldighed vedtages med mindst 2/3 flertal blandt de 

fremmødte betalende medlemmer. 

Vedtagne ændringer træder i kraft straks efter generalforsamlingen. 

 

§7 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens beslutning, eller 

såfremt der over for bestyrelsen fremsættes skriftligt ønske herom underskrevet af 

mindst 1/3 af foreningens betalende medlemmer. 

§8 

Foreningen kan ophæves efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende 

generalforsamlinger med 2/3 flertal blandt de fremmødte betalende medlemmer. 

Foreningens eventuelle formue stilles i så fald til rådighed for et dansk offentligt 

museum efter generalforsamlingens beslutning, 


