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Forslag til vedtægtsændring for den selvejende institution Ballerup 
Museumsfond – januar 2019

Nuværende udgave Ny udgave

§1
Fondens navn er Ballerup Museums 
Fond. Fonden er stiftet af Ballerup 
Kommune og Ballerup Historiske 
Forening.
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Kommune og Ballerup Historiske 
Forening.

§2
Fondens hjemsted er Ballerup Kommune.

§2
Fondens hjemsted er Ballerup Kommune.

§3
Stk. 1
Fondens hovedformål er - gennem 
indsamling, registrering, bevaring, 
forskning og formidling - at virke for 
sikring af Danmarks kulturarv og belyse 
tilstande og forandringer inden for nyere 
tids kulturhistorie.

Stk. 2 
Museet skal gennem aktiv formidling 
gøre sine samlinger og sin viden 
tilgængelig for forskellige målgrupper og 
stille dem til rådighed for forskning, og 
museet skal udbrede kendskabet til 
resultatet af såvel museets egen 
forskning som anden forskning baseret 
på museets samlinger. Museet skal være 
tilgængeligt for offentligheden på forud 
bekendtgjorte åbningstider. 
Museet skal drage omsorg for 
samlingernes forsvarlige opbevaring og 
konservering. Museet er en del af det 
danske museumsvæsen og indgår i 
samarbejde med andre museer og 
institutioner inden for fælles 
arbejdsområder.

Stk. 3 
Ballerup Museums virkeområde er 
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Ballerup Kommune historie. 
Genstande, der savner naturlig 
tilknytning til museets geografiske 
ansvarsområde - Ballerup Kommune - 
bør normalt ikke indlemmes i 
samlingerne, men søges henvist til 
relevant museum. Til museets samling 
hører en særsamling, der vedrører 
storfyrstinde Olga, den russiske 
zarfamilie og de migranter, der kom til 
Danmark. 

Stk. 4 
Fonden er i øvrigt berettiget til at yde 
støtte til almennyttige foreninger eller 
institutioner, hvis formål og aktiviteter 
falder inden for fondens 
interesseområde.

Ballerup Kommune historie. 
Genstande, der savner naturlig 
tilknytning til museets geografiske 
ansvarsområde - Ballerup Kommune - 
bør normalt ikke indlemmes i 
samlingerne, men søges henvist til 
relevant museum. Til museets samling 
hører en særsamling, der vedrører 
storfyrstinde Olga, den russiske 
zarfamilie og de migranter, der kom til 
Danmark som følge af Den russiske 
revolution i 1917.

Stk. 4 
Fonden er i øvrigt berettiget til at yde 
støtte til almennyttige foreninger eller 
institutioner, hvis formål og aktiviteter 
falder inden for fondens 
interesseområde.

§4
Ved oprettelsen udgør fondens formue
1) de aktiver i form af 
museumsgenstande, som er indskudt af 
Ballerup Historiske Forening og som 
forsikringsmæssigt har en værdi af kr. 
11 mio., og
2) den af Ballerup Kommune indskudte 
værdi af vederlagsfri benyttelse af 1) 
vedligeholdte museumsbygninger og 
udenomsarealer og 2) udgifter til 
museumsfaglig bistand
(museumsinspektør og administrativ 
bistand. m.v.), og som modsvarer et 
kontantbeløb på kr. 1.008.000.
På stiftelsestidspunktet har Ballerup 
Kommune i øvrigt givet tilsagn om at 
yde fonden et driftstilskud på ca. kr. 
350.000.
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§5
Der er ikke tillagt stifteren eller andre 
særlige rettigheder.
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særlige rettigheder.

§6
Stk. 1
Fonden ledes af en bestyrelse på 7 
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medlemmer, der udpeges af 
Kommunalbestyrelsen med følgende 
sammensætning:
2 repræsentanter, som er medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen og den ene tillige 
af Kultur- og Fritidsudvalget.
2 repræsentanter for Ballerup Historiske 
Forening.
1 repræsentant fra erhvervslivet i 
Ballerup Kommune
1 repræsentant indstillet af og blandt 
museets frivillige medarbejdere
Lederen af Ballerup Kommunes 
Stadsarkiv.
Kommunalbestyrelsen udpeger fondens 
formand.
Lederen af stadsarkivet er fast medlem 
af bestyrelsen. For øvrige 
bestyrelsesmedlemmer er 
funktionsperioden 4 år.

Stk. 2 
Bestyrelsen er ansvarlig for museets 
drift, og bestyrelsens hovedopgave er 
at godkende museets virksomhedsplan 
og årsberetning, 
at godkende forslag til budget og 
regnskab, 
at udarbejde og stille forslag vedrørende 
kommunens bygninger og 
udenomsarealer, 
at fastsætte åbningstider og 
at fastsætte takster for museets 
entreindtægter. 

Stk. 3 
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin 
forretningsorden og fører referat over 
sine beslutninger.
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§7
Stk. 1
Den daglige ledelse varetages af 
museumslederen, der også deltager i 
bestyrelsesmøderne og fungerer som 
sekretær for bestyrelsen.
Museumslederen skal have en relevant 
museumsfaglig baggrund, og museet 
skal have faguddannet personale, der 
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modsvarer museets ansvars- og 
virkeområde.

Stk. 2 
Museumslederen udarbejder og 
forelægger udkast til budget, 
virksomhedsplan, årsberetning og 
regnskab til godkendelse i bestyrelsen. 

Stk. 3 
Museumslederens opgaver fastlægges i 
øvrigt i en arbejdsbeskrivelse.

Stk. 4
Bestyrelsen kan meddele prokura til 
museumslederen.
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Stk. 4
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§7a
Museets leder tegner, for så vidt angår 
den daglige drift og de deraf følgende 
dispositioner, museet alene. Ved 
dispositioner som ligger ud over den 
daglige drift, tegnes museet af 
formanden for museets bestyrelse eller 2 
bestyrelsesmedlemmer og museets leder 
i forening.

§ 8.
Fondens bestyrelse skal hvert år 
udarbejde et årsregnskab.

Regnskabsåret er kalenderåret. Det 
første regnskab løber dog fra stiftelsen 
og til udgangen af år 2005.

Årsregnskabet skal forelægges 
tilsynsmyndigheden - Ballerup Kommune 
- senest 1. april i det år, der følger efter 
regnskabsåret.
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§9
Årets overskud skal efter fradrag af 
administrationsomkostninger anvendes i 
overensstemmelse med fondens formål, 
jfr. § 3.
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5

§10
Fondens midler skal anbringes forsvarligt 
og i let realisable aktiver.

§10
Fondens midler skal anbringes forsvarligt 
og i let realisable aktiver.

§11
Fonden hæfter for sine forpligtelser alene 
med sin formue. Der påhviler ikke 
bestyrelsesmedlemmer eller andre nogen 
personlig hæftelse i forbindelse med 
fondens virksomhed.
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§12
Fondens vedtægter skal godkendes af 
Ballerup Kommune, der fører tilsyn med 
fonden.

Fondens bestyrelse kan ved 
enstemmighed og med 
tilsynsmyndigheden (Ballerup Kommune) 
s samtykke foretage ændringer i denne 
vedtægt.
Opløsning af fonden kræver 
tilsynsmyndighedens forudgående 
godkendelse, og fondens midler skal ved 
opløsning uddeles i overensstemmelse 
med fondens formålsbestemmelse, jf. § 
3, efter Ballerup Kommunes nærmere 
bestemmelse.

Vedtægten er vedtaget af bestyrelsen 
den 28. november 2013 og er godkendt 
af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 
2014.

Fonden er stiftet pr. 1. maj 2005.
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