
Vedtægter for Middelalderarkæologisk Forum 

 

§1. Foreningens navn og hjemsted 

Foreningens navn er: Middelalderarkæologisk Forum (MAF). 

Foreningens hjemsted er Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier og 

herunder specifikt Historisk Arkæologi, Aarhus Universitet, 8270 Højbjerg. 

 

§2. Foreningens formål 

Formålet er at styrke og formidle Middelalderarkæologien i Danmark 

igennem trykkevirksomhed, formidling af nyheder og afholdelse af 

konferencer. Dette gøres gennem de to underafdelinger: forlagsorganet og 

nyhedsorganet via regelmæssig udsendelse af foreningens medlemsblad 

”Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev”, studentertidsskriftet ”Anno 

Domini”, specialerækken, nyhedsformidling på de sociale medier samt ved 

jævnlig afholdelse af seminarer herunder MAF-seminaret – alene eller i 

fællesskab med andre institutioner. Desuden kan foreningen arrangere 

relevante studieture for medlemmerne. 

 

§3. Optagelse af medlemmer 

Alle interesserede personer og institutioner kan optages som medlemmer. 

Ved betalt årskontingent har hvert medlem adgang til foreningens møder 

samt en stemme på årsmødet. 

 

§4. Kontingent 

Foreningens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på årsmødet. 

Kontingentet omfatter modtagelse af fagrelevante nyheder fra landets 

museer samt afdelingen for Arkæologi og Kulturarvsstudier og herunder 

specifikt Historisk Arkæologi, f.eks. i form af Middelalderarkæologisk 

Nyhedsbrev og Anno Domini. 

 



§5. Årsmøde 

Årsmødet er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Det 

afholdes inden udgangen af april måned på Moesgård. Udover ved 

varsling gennem det foregående nummer af Middelalderarkæologisk 

Nyhedsbrev, annonceres dagsordenen senest 14 dage før mødet på 

foreningens hjemmeside. Forslag, der ønskes forelagt årsmødet i henhold 

til dettes dagsorden (se §6) skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 

dage før mødet. Sådanne forslag optages enten særskilt i den udsendte 

dagsorden eller forelægges årsmødet under dagsordenens pkt. 5. På 

årsmødet har kun medlemmer af foreningen stemmeret. Denne kan kun 

udøves ved personligt fremmøde. 

Bestyrelsen kan, ved varsling i Nyhedsbrevet med 2 måneders 

efterfølgende varsel, ændre i vedtægter der omhandler bestyrelsens 

sammensætning eller foreningens trykkevirksomhed. Disse ændringer skal 

godkendes på næstfølgende årsmøde. 

 

§6. Dagsorden for årsmødet 

Dagsorden for årsmødet skal omfatte følgende faste punkter: 

1.a. Valg af dirigent. 

1.b. Valg af referent. 

2. a. Bestyrelsens beretning ved dennes formand om det forløbne års 

aktiviteter i foreningen. 

2. b. Årsmødets godkendelse af den aflagte beretning. 

3. a. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne 

år. 

3. b. Årsmødets godkendelse af det fremlagte regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

5. Behandling af evt. indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelse. 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 



8. Valg af to revisorer. 

9. Valg af revisorsuppleant. 

10. Eventuelt. 

 

§7. Årsmødets procedure 

Årsmødet vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, til 

at lede forhandlingerne. Årsmødets vedtagelser besluttes, undtagen når det 

gælder vedtægtsændringer og foreningens eventuelle nedlæggelse (se § 12 

og § 13) ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning om et punkt på 

dagsordenen skal ske, såfremt et medlem begærer dette. 

 

§8. Ekstraordinært medlemsmøde 

Ekstraordinært medlemsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, 

eller når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for 

bestyrelsen stiller krav derom med oplysning om det emne, som ønskes 

behandlet på mødet. Mødet skal i så fald finde sted senest 1 måned efter 

kravets fremsættelse. Der indkaldes skriftligt til det ekstraordinære møde 

med angivelse af dets emne til medlemmerne senest to uger før dets 

afholdelse. 

 

§9. Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i 

alle forhold. Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt på årsmødet.  

På årsmødet kan der vælges op til 2 suppleanter. Dertil kan bestyrelsen 

indsupplere til samlet max på 2 suppleanter. Denne indsupplering skal 

offentliggøres i næstkomne nyhedsbrev. Det skal iagttages, 

at bestyrelsen sammensættes bredt, således bør de følgende grupper være 

repræsenteret: Studerende ved Historisk Arkæologi, Afdeling for Historisk 

Arkæologi, museer med arkæologisk ansvarsområde og historiske arkæologer, 

der ikke har fast ansættelse. Valget gælder for to år ad gangen. 



Bestyrelsen afgår hvert andet år ved to, henholdsvis hvert andet år med tre 

medlemmer. Genvalg kan finde sted. 

 

§ 10. Bestyrelsens konstituering 

Bestyrelsen vælger selv af sin midte, formand, næstformand, kasserer og 

sekretær. Den fastsætter selv sin forretningsorden, herunder nedsættelse af 

eventuelle særlige udvalg. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af 

dens medlemmer, hvorimellem skal være formand eller næstformand, er 

tilstede. Suppleanterne er berettigede til at deltage i alle bestyrelsens 

møder, dog uden stemmeret. 

 

§11. Regnskab 

Kassereren står for varetagelsen af foreningens formue, herunder 

indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde 

over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens 

konti, samt indgå kontrakter herom. 

Regnskabet følger kalenderåret. Kassereren skal sørge for, at 

regnskabet med tilhørende bilag revideres af foreningens to revisorer forud 

for årsmødet, og at det forelægges dette med revisorernes påtegning. 

 

§12. Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kan ske på årsmødet under forudsætning af, at 

ændringsforslaget er meddelt medlemmerne senest samtidig med 

indkaldelsen af årsmødet, se §5. Ekstraordinære medlemsmøder kan ikke 

foretage vedtægtsændringer, se dog §13. Godkendelse af disse forudsætter 

mindst et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på årsmødet. 

Vi henviser til §5 ved ekstraordinære ændringer. 

 

§13. Foreningens opløsning 

Opløsning af foreningen kan alene ske gennem beslutning på et årsmøde, 



bekræftet på et senest 1 måned derefter afholdt, ekstraordinært 

medlemsmøde. Ved det pågældende årsmøde kræves et flertal for 

nedlæggelse på mindst 2/3 af de afgivne stemmer, mens der på det følgende 

medlemsmøde kun fordres simpelt flertal. Ved opløsning af foreningen 

overdrages dens eventuelle aktiver til Afdeling for Historisk Arkæologi ved 

Aarhus Universitet, hvor de skal anvendes til støtte af én eller flere 

studerendes rejser i forbindelse med udarbejdelse af speciale på 

studieretningen. 

 

Således vedtaget på det stiftende årsmøde ved ”Middelalder-træf” på 

Moesgård den 5. april 1991, idet stiftelsesdagen for foreningen dog skal 

regnes for den 3. april 1987, hvor det første træf blev afholdt. 

 

Vedtaget med ændringer på årsmødet 5. april 2019. 


