
 
 
 
 
 
VEDTÆGTER FOR  
ROMSELSKABET S.P.Q.R.  
 
§ 1. Foreningens navn og hjemsted 
a. Foreningens navn er Romselskabet S.P.Q.R.  
b. Hjemstedet er Gentofte Kommune  
c. Adressen er: Romselskabet S.P.Q.R., c/o Mogens Bang, Vesterdalen 52, 2870 Dyssegård.  
 
§ 2. Foreningens formål 
Foreningens overordnede formål er at skabe et forum, hvor interessen og begejstringen for Rom kan 
udfolde sig gennem temadage og studierejser. Samtidig skal selskabet bestræbe sig på at skaffe midler 
til at etablere et hus i Rom, dels for unge studerende, dels for kulturturister.  
 
§ 3. Medlemskab 
a. Som medlemmer kan alle optages, såfremt bestyrelsen ingen indvendinger har herimod.  
b. Medlemmer, som efter bestyrelsens skøn modarbejder foreningens formål eller interesser, kan af 

denne ekskluderes af foreningen. Et ekskluderet medlem kan indanke bestyrelsens afgørelse for 
førstkommende generalforsamling, hvortil den ekskluderede har møde- og taleret.  

 
§ 4. Kontingent 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.  
 
§ 5. Generalforsamlingen 
a. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  
b. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned. 
c. Ethvert myndigt medlem har adgang og stemmeret samt er valgbar til bestyrelsen.  
d. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel pr. brev eller gennem nyhedsbrev (mail). Indkaldelse 

skal indeholde dagsorden og evt. vedtægtsændringsforslag.  
e. Vedtægtsændringsforslag kan indgives af den samlede bestyrelse eller af mindst 10 

stemmeberettigede medlemmer og skal være formanden i hænde senest 15. december.  
f. Forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen og skal af formanden 

straks udsendes til medlemmerne.  
g. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:  

 
1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning  
3. Godkendelse af regnskab  
4. Indkomne forslag  
5. Kontingentfastsættelse  
6. Valg af:  



 
Formand  
Bestyrelse (max 6 + suppleanter max 2)  
Intern revisor + revisorsuppleant, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen.  
 
7. Eventuelt.  

 
h. Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til 

vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer. 
  
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling 
a. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen eller efter skriftlig 

anmodning fra mindst 10 stemmeberettigede medlemmer med angivelse af de forslag, som man 
ønsker behandlet, sammen med en motivering af forslaget/forslagene.  

b. Efter at anmodningen er kommet formanden i hænde, skal denne med 8 dages varsel indkalde til 
den ekstraordinære generalforsamling til afholdelse senest 1 måned efter modtagelse af 
anmodningen. Indkaldelsen skal indeholde motiveret dagsordenen.  

 
§ 7. Valg og organisation 
a. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formanden og 6 bestyrelsesmedlemmer, som 

alle vælges for en periode af 2 år. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og 3 
bestyrelsesmedlemmer i lige år. De 2 suppleanter vælges hvert år. Hvert år vælges revisor samt 
revisorsuppleant. 

b. Ovennævnte vælges på generalforsamlingen ved skriftlig afstemning eller ved håndsoprækning.  
c. Bestyrelsen konstituerer sig af egen midte med næstformand, kasserer og sekretær.  
d. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er mødt, og dens afgørelser 

træffes ved simpelt flertal.  
e. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.  
f. Bestyrelsen er ulønnet.  
g. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  
h. Forretningsudvalget, der består af formand, næstformand og kasserer, kan mellem 

bestyrelsesmøderne træffe beslutninger på bestyrelsens vegne.  
 
§ 8. Økonomi 
a. Bestyrelsen administrerer foreningens økonomi,  
b. Formuen er lig de midler, foreningen til enhver tid råder over.  
c. Foreningens midler indsættes på bankkonto.  
d. Hverken bestyrelse eller medlemmer kan optage lån eller kreditter i foreningens navn.  
e. Regnskabsåret følger kalenderåret.  
f. Fællesrejser arrangeres i samarbejde med teknisk og økonomisk arrangør, der er medlem af 

Rejsegarantifonden.  
 
§ 9. Tegningsret 
Bestyrelsen er ved formand eller næstformand i forening med kasserer tegningsberettiget ved indgåelse 
og ophævelse af kontrakter samt ved økonomiske dispositioner af større omfang.  
 
§ 10. Ansvar over for tredjemand 
Medlemmerne, bestyrelse og aflønnede medhjælpere er ikke personligt ansvarlig for foreningens 
økonomiske forpligtelser. Kun den til enhver tid tilstedeværende foreningsformue hæfter for disse. 



Opløsning af foreningen kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med 
dette punkt på dagsordenen.  
 
Til ophævelse af foreningen kræves kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Den 
opløsende generalforsamling beslutter, til hvilke formål foreningens eventuelle formue skal anvendes.  
 
 
 
Bestyrelsen for Romselskabet S.P.Q.R.  
Valgt på Mehldals Smedje 19. marts 2016: 
 
Formand:  
Mogens Bang, pens. museumsleder 
 
Næstformand:  
Søren Rud, fotograf  
 
Kasserer:  
Susanne Trudsø, stenkonservator  
 
Ingrid Wass, chefsekretær  
Steen Bech, advokat  
Christine Marstrand, operasanger og kunsthistoriker 
Paul-Anker Lund, seniorkonsulent 
 
Suppleanter:  
Ole Drachmann, arkitekt  
Ole Kjær, fhv. skoledirektør 
 
Revisor:  
Jette Arneborg 
Revisorsuppleant: 
Bettina Nielsen 
 
 
 
 
 
 


