
Vedtægter for

Sporvejshistorisk Selskab



§ 1

Selskabets navn er Sporvejshistorisk Selskab 
(forkortet SHS). Selskabets hjemsted er Kø-
benhavn.

§ 2

Selskabets formål er på idealistisk, upolitisk 
grundlag at udbrede kendskabet til og interes-
sen for kollektiv bytrafi k med hovedvægten 
lagt på sporveje, at samle mennesker med den-
ne interesse, samt at anskaffe og vedligeholde 
sporvejsmateriel m.v. af historisk interesse.

Formålet søges fremmet, bl.a. ved afholdelse 
af møder og ekskursioner samt ved udgivelse 
af publikationer og medlemsblad. Endvidere 
driver Selskabet sådan virksomhed, der kan 
fremme formålet, herunder specielt anlæg og 
drift af et bytrafi kmuseum.

Eventuelt overskud hidrørende fra Selska-
bets virksomhed tilfalder alene Selskabet til 
henførelse under dettes formue.

Samarbejde med tilsvarende foreninger i 
ind- og udland skal søges fremmet.

§ 3

Enhver kan begære optagelse som medlem 
af Selskabet. Foreninger, institutioner o.l. kan 
optages som medlemmer med samme rettig-
heder og forpligtelser som enkeltmedlemmer.

Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret 
på generalforsamlingen.

I tilfælde, hvor fl ere medlemmer har fæl-
les bopæl, betaler mindst ét medlem normalt 
kontingent. Efterfølgende medlemmer kan 
opnå en kontingentreduktion. Medlemmer, 
der ønsker en sådan kontingentreduktion, 
modtager ikke Selskabets medlemsblad, men 
har i øvrigt samme rettigheder og forpligtelser 
som øvrige medlemmer.

Bestyrelsen kan på generalforsamlingen 
indstille til dennes godkendelse, at der ud-
nævnes æresmedlemmer. Bestyrelsen er dog 
også bemyndiget til – ved ganske særlige an-
ledninger – at udnævne æresmedlemmer i 
årets løb. Sådanne udnævnelser skal af besty-
relsen meddeles først efterfølgende ordinære 
generalforsamling i beretningen om Selska-
bets virksomhed i det forløbne år. Æresmed-
lemmer har rettigheder og forpligtelser som 
ordinære medlemmer, men er kontingentfrie.

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer fra 
bestemte aktiviteter for kortere eller længere 
tid, såfremt vedkommende efter bestyrelsens 
skøn har gjort sig skyldig i adfærd, der beret-

tiger dette. I grovere tilfælde kan bestyrelsen 
ekskludere medlemmet. Vedkommende kan 
indanke spørgsmålet for den ordinære gene-
ralforsamling, der efter hemmelig afstemning 
afgør sagen ved simpel stemmefl erhed.

§ 4

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Medlemskontingentet, herunder den i § 3, 

stk. 3 omtalte kontingentreduktion for med-
lemmer, der har fælles bopæl med et andet 
medlem, fastsættes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen bemyndiges til efter ensartede 
retningslinier for nye medlemmer at fastsætte 
lavere kontingentsatser end de af generalfor-
samlingen vedtagne.

Et medlem, der ikke inden 1. marts har be-
talt kontingent, behandles som udmeldt af 
Selskabet.

§ 5

Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 myndige 
medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, så-
ledes at der i lige år vælges 4 medlemmer og i 
ulige år 3 medlemmer. Genvalg kan fi nde sted. 
I tilfælde, hvor der er opstillet fl ere kandidater, 
end der er bestyrelsespladser at besætte, stem-
mes samtidigt ved en skriftlig afstemning om 
alle kandidater, således at der må stemmes på 
så mange kandidater, som der er ledige besty-
relsespladser at besætte. I tilfælde af stemme-
lighed foretages omvalg. I tilfælde af samlet 
valg afgøres det ved lodtrækning, hvilke med-
lemmer der er valgt for 2 år, og hvilke der er 
valgt for 1 år.

Derudover vælges 2 revisorer og 1 revisor-
suppleant for 1 år ad gangen. Genvalg kan 
fi nde sted.

Ved indtil 2 bestyrelsesmedlemmers afgang 
inden for valgperioden supplerer bestyrelsen 
sig selv. En sådan supplering bekræftes af 
førstkommende generalforsamling. Sker der 
en større afgang, skal de ledigblevne bestyrel-
sespladser besættes på en ekstraordinær gene-
ralforsamling.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, 
en næstformand, en kasserer og en sekretær. 
Bestyrelsens bestemmelser herom gælder for 
1 år ad gangen. For at et bestyrelsesmøde skal 
være beslutningsdygtigt, må over halvdelen af 
bestyrelsens medlemmer være til stede. Over 
forhandlingerne føres en protokol, der alene 
tjener til bestyrelsens brug. I tilfælde af stem-
melighed indenfor bestyrelsen er formandens 
stemme afgørende.



Selskabet tegnes af formanden. I anliggen-
der, der vedrører salg eller pantsætning af 
Selskabets faste ejendom, tegner formanden i 
forbindelse med 3 af bestyrelsens medlemmer. 
Desuden kan bestyrelsen bemyndige enkelte 
bestyrelsesmedlemmer til at tegne Selskabet 
overfor bestemte myndigheder, institutioner 
eller enkeltpersoner.

For forpligtelser, der er påtaget på Selska-
bets vegne, hæfter alene dettes formue, og der 
kan således ikke gøres krav mod de enkelte 
medlemmer.

Bestyrelsen er berettiget til at uddelegere sær-
lige opgaver til ikke-bestyrelsesmedlemmer, 
herunder nedsættelse af lokalkomiteer, idet dis-
se opgaver administreres efter givne instrukser.

Indsamlede midler i lokalkomiteerne øre-
mærkes til anvendelse til specifi kke formål i 
henhold til de af bestyrelsen givne instrukser 
for lokalkomiteernes arbejde.

§ 6

Til driften af det i § 2, stk. 2 nævnte museum 
kan bestyrelsen udpege en museumsledelse. 
Museumsledelsen sammensættes efter behov, 
idet dog mindst 1 medlem samtidig skal være 
medlem af Selskabets bestyrelse. Bestyrelsen 
udarbejder forretningsorden for museumsle-
delsen.

§ 7

Generalforsamlingen, der er den højeste myn-
dighed i alle Selskabets anliggender, afholdes 
hvert år inden udgangen af maj måned og 
indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden for den ordinære generalfor-
samling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om Selskabets virksomhed i 

det forløbne år.
3. Godkendelse af det reviderede årsregn-

skab, der udsendes til medlemmerne 
sammen med indkaldelsen til general-
forsamlingen.

4. Fastsættelse af medlemskontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse m.fl .
7. Eventuelt.
Indkaldelsen til generalforsamlingens af-

holdelse skal indeholde meddelelse om, hvil-
ke medlemmer der er på valg, og om hvorvidt 
disse er villige til genvalg. Indkaldelsen skal 
desuden så vidt muligt indeholde bestyrel-
sens forslag til eventuelle nyvalg.

Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer 

med fl ere skal være sekretæren i hænde senest 
7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag til optagelse under punkt 5 på dags-
ordenen (herunder forslag til lovændringer) 
skal være sekretæren i hænde senest 15. marts 
og skal udsendes til alle medlemmer senest 14 
dage før generalforsamlingens afholdelse.

Der kan ikke på generalforsamlingen stilles 
nye forslag (herunder forslag til lovændrin-
ger). Dog kan der stilles og behandles forslag 
til mindre ændringer i allerede stillede forslag 
under punkt 5 på dagsordenen (herunder for-
slag til lovændringer). Sådanne ændringsfor-
slag kan alene omhandle mindre tekstrettelser 
og korrektioner i det oprindelige forslag, og 
må ikke ændre dette forslags intentioner og 
grundlag. Ændringsforslag til allerede stillede 
forslag skal normalt sættes under afstemning 
før afstemning om selve forslaget.

For at opnå vedtagelse kræves ved lovæn-
dringsforslag samt eventuelle ændringsfor-
slag til samme mindst to tredjedeles fl ertal.

For andre forslag samt eventuelle ændrings-
forslag til samme kræves blot simpel stemme-
fl erhed.

Dette gælder for vedtagelser på såvel or-
dinære som ekstraordinære generalforsam-
linger, jævnfør dog § 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan ind-
kaldes med mindst 14 dages varsel, når besty-
relsen fi nder det fornødent, eller når mindst 
50 stemmeberettigede medlemmer begærer 
dette og indsender motiveret, skriftligt forslag 
herom til sekretæren med angivelse af dags-
orden. Ekstraordinær generalforsamling kan 
dog tidligst afholdes 1 måned efter den ordi-
nære generalforsamling.

Medlemmer med stemmeret kan stemme 
ved skriftlig fuldmagt, når en sådan forelæg-
ges dirigenten straks efter, at denne er valgt.

En generalforsamling er kun beslutnings-
dygtig, når mindst 50 stemmeberettigede 
medlemmer er tilstede.

§ 8

Forslag til Selskabets opløsning kan kun vedtages 
på en generalforsamling og kræver to tredjedeles 
fl ertal for at blive vedtaget. En sådan beslutning 
skal forelægges en ekstraordinær generalforsam-
ling, hvor den kræver simpel stemmefl erhed 
blandt de fremmødte uanset disses antal.

I tilfælde af Selskabets opløsning skal dets 
formue, herunder eventuel fast ejendom, 
overdrages til lignende foreninger, museer el-
ler institutioner, hvis formål er beslægtet med 
Selskabets formål.
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