Vedtægter for Museets Venner

§1
Museets Venner formål er at støtte Museum Mors og fungere som museets fordelsklub.
Som medlem af Museets Venner bliver man tættere knyttet til museet, og man har blandt
andet gratis adgang til alle museets afdelinger og de fleste af dets aktiviteter. Medlemmerne
inviteres desuden til årlige særarrangementer i form af eksklusive rundvisninger og ”bag
kulisserne” arrangementer.
Derudover får man som medlem rabat i museets butikker og halv pris på museets
lokalhistoriske årsskrift ”Jul på Mors”.
Man er samtidig med til at skabe større interesse for Museum Mors og er som medlem en
ambassadør for museet.
§2
Alle, der støtter Museets Venners formål, kan ved at betale et medlemskontingent blive
medlem. Alle medlemmer modtager et medlemskort.
Medlemsklubben tilbyder personlige medlemskaber, husstandsmedlemskaber og
firma/institutionsmedlemskaber.
§3
Museets Venners medlemmer modtager medlemsbladet ”Museets Venner”, der fortæller
om museets arbejde, kommende udstillinger og arrangementer.
To gange årligt inviteres Museets Venners medlemmer desuden til et møde, hvor museets
ledelse og medarbejdere giver dybdegående orienteringer om museets aktuelle arbejde
inden for nyere tid og geologi. Møderne finder sted henholdsvis i foråret og efteråret.
Møderne afholdes senest 1. juni for forårsmødets vedkommende og senest 1. november for
efterårsmødets vedkommende. Datoer for møderne vil fremgå af medlemsbladet.

§4
På Museets Venners forårsmøde har de fremmødte medlemmer mulighed for at vælge et
medlem/medlemmer til bestyrelsen for Museum Mors.
Valg af medlemmer til bestyrelsen på Museum Mors og antallet af disse foregår i
overensstemmelse med museets til enhver tid gældende vedtægter.
Medlemmet/medlemmerne vælges for en periode på fire år. Genvalg kan finde sted.
§5
Museets Venner drives af museet, der ligeledes fastsætter priserne på medlemskaber.
Indtægterne i Museets Venner indgår i museets regnskab, forvaltes af museets ledelse og
anvendes i overensstemmelse med museets vedtægter og formål.
§6
Rammerne for Museets Venners virke fastsættes af museets bestyrelse. Medlemmerne af
Museets Venner kan på forårsmødet stille forslag om ændringer i Museets Venners
forhold/vedtægter.
Museets bestyrelses forslag om vedtægtsændringer og herunder forslag om evt. ophør vil
blive oplyst i medlemsbladet inden efterårsmødet.
§7
Disse vedtægter er gældende fra den 26. april 2022 og afløser de hidtidige vedtægter, der
siden 1. januar 1983 har været gældende for støttekredsen Museets Venner.

