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VEDTÆGTER FOR 
ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG 

 
 
§ 1.  Navn og hjemsted. 
Foreningens navn er Orlogsmuseets Modelbyggerlaug – til daglig forkortet til OMBL. 
Foreningens hjemsted er København. 
 
§ 2.  Formål og virke. 
Orlogsmuseets Modelbyggerlaug's formål er at udbrede og stimulere interessen for korrekt og 
omhyggelig modelbygning som håndværk af primært den danske flådes fartøjer og orlogsskibe fra alle 
perioder, herunder dioramaer, bygninger og modeller af relaterende karakter, samt efter nærmere aftale 
at bistå Statens Forsvarshistoriske Museum/Orlogsmuseet med fremstilling og renovering af modeller. 
Dette søges gennemført ved medlemsmøder, udadvendte aktiviteter, oprettelse og vedligeholdelse af 
internet-hjemmeside(r), samt kontakt via Marinehistorisk Tidsskrift eller tilsvarende publikationer. 
Det bestræbes at rådgive og vejlede medlemmer og andre interesserede på et højt fagligt og 
håndværksmæssigt niveau. 
Det bestræbes at etablere og fastholde kontakt til ligesindede danske og udenlandske organisationer 
og enkeltpersoner, som kan bidrage positivt til OMBL's virke. 
Det bestræbes, at OMBL råder over passende værkstedsfaciliteter til fri afbenyttelse af foreningens 
medlemmer. 
OMBL bestræber altid have positive relationer og kontakter til Statens Forsvarshistoriske 
Museum/Orlogsmuseet samt Søværnet. 
 
§ 3.  Medlemmer. 
Bestyrelsen optager medlemmer og opkræver kontingent, som fastsættes på ordinær 
generalforsamling. Betaler et medlem ikke forfaldent kontingent, udmeldes medlemmet automatisk af 
OMBL. 
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner og institutioner, der har interesse i modelbygning som 
håndværk, eller som fatter interesse for OMBL's virke. 
Medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, har gratis adgang til Orlogsmuseet mod fremvisning af 
kontingentkvittering. 
Bestyrelsen kan uddele æresmedlemskab til personer, der har gjort sig fortjente til dette. Et 
æresmedlemskab er kontingentfrit og skal ikke fornyes. Et æresmedlem opretholder alle demokratiske 
rettigheder. 
Bestyrelsen kan oprette arbejdsgrupper blandt medlemmerne. 
Bestyrelsen har ret til ikke at optage et medlem, hvis dette kan begrundes. 
Bestyrelsen har ret til at ophæve et medlemskab, hvis dette kan begrundes. 
 
§ 4.  Generalforsamling. 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
Forslag til behandling under generalforsamlingens punkt 5 skal være bestyrelsen skriftligt eller pr. e-
mail i hænde senest 14 dage før dato for generalforsamlingen. Forslag kan vedtages på 
generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.  
Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er de ved fremmøde eller fuldmagt repræsenterede 
medlemmer, som har betalt forfaldent kontingent. 
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned, og skal indkaldes med minimum 
20 dages skriftlig varsel i Marinehistorisk Tidsskrift eller ved fremsendelse af brev eller pr. e-mail. 
Dagsorden for generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
 
 1.  Valg af dirigent og referent. 
 2.  Bestyrelsens beretning til godkendelse. 
 3.  Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
 4.  Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson. 



 5.  Behandling af indkomne forslag. 
 6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant til bestyrelsen samt revisorer. 
 7.  Eventuelt. 
      (Emner, der behandles under punktet "Eventuelt" kan ikke fremlægges til vedtagelse.) 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når minimum 1/3 
af de kontingentbetalende medlemmer begærer det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
skal ske med minimum 14 dages skriftlig varsel i Marinehistorisk Tidsskrift eller ved fremsendelse af 
brev eller pr. e-mail. Dagsorden skal fremgå af indkaldelsen. 
 
§ 5.  Bestyrelse. 
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af 
generalforsamlingen for hver en 2-årig periode. 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Orlogsmuseet. 
I ulige år vælges et 1. bestyrelsesmedlem, et 3. bestyrelsesmedlem og et 5. bestyrelsesmedlem.  
I lige år vælges et 2. bestyrelsesmedlem, et 4. bestyrelsesmedlem og et 6. bestyrelsesmedlem. 
Det af Orlogsmuseet udpegede bestyrelsesmedlem betegnes som 7. bestyrelsesmedlem, og har ingen 
valgperiode.  
Bestyrelsen konstituerer sig blandt de af generalforsamlingen valgte og det af Orlogsmuseet udpegede 
bestyrelsesmedlem.  
Generalforsamlingen vælger hvert år en suppleant til bestyrelsen for en 1-årig periode. 
Valgbare kandidater er de fremmødte eller ved fuldmagt repræsenterede medlemmer, som har betalt 
forfaldent kontingent. 
 
§ 6.  Revisorer. 
Foreningen har 2 revisorer. 
I ulige år vælges en 1. revisor for en 2-årig periode.  
I lige år vælges en 2. revisor for en 2-årig periode. 
Generalforsamlingen vælger hvert år en revisorsuppleant for en 1-årig periode. 
Valgbare kandidater er de fremmødte eller ved fuldmagt repræsenterede medlemmer, som har betalt 
forfaldent kontingent. 
 
§ 7.  Regnskab og revision. 
Regnskabsåret følger kalenderåret.  
Foreningens kasserer skal sørge for, at regnskab foretages efter god regnskabsskik, og at behørig 
dokumentation forefindes. 
Årsregnskabet skal inden forelæggelse på generalforsamling revideres af de valgte revisorer.  
 
§ 8.  Kontingent. 
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 
 
§ 9.  Hæftelse. 
Foreningen Orlogsmuseets Modelbyggerlaug kan ikke tegne sig for økonomiske forpligtelser, der 
overskrider den til foreningen enhver tid hørende formue. Der kan ikke påhvile foreningens medlemmer 
eller bestyrelse nogen personlige hæftelser. 
 
§ 10.  Foreningens ophør. 
Foreningen Orlogsmuseets Modelbyggerlaug's ophør som forening skal vedtages på en ordinær 
generalforsamling og bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling, der skal indkaldes til 
afholdelse tidligst 4 uger og senest 12 uger efter den ordinære generalforsamling. Foreningen ophører, 
hvis minimum 5/6 af de afgivne stemmer ved hver af de 2 generalforsamlinger er afgivet til fordel herfor. 
I tilfælde af foreningens ophør, tager generalforsamlingen stilling til hvorledes OMBL's eventuelle 
formue skal deponeres. Der nedsættes en forvaltningsgruppe, bestående af den nedlagte forenings 
bestyrelsesmedlemmer, som jvf. generalforsamlingens beslutning herom, på betryggende vis skal finde 
anbringelse af foreningens økonomiske midler, samt deponering af foreningens bibliotek, materiel og 
maskinel. Dette kan ske ved videregivelse til anden forening eller virksomhed. 
 
Vedtaget på Orlogsmuseets Modelbyggerlaug's ordinære generalforsamling den 24. marts 1994, og 
ændret på de ordinære generalforsamlinger den 2. april 1998, den 2. april 2009, den 7. april 2011, den 
12. april 2012 og den 4. april 2013. 
 


