
Foreningsmeddelelser 

DEN DANSKE HISTORISKE FORENING 2002-2003

Foreningens Årsmøde blev afholdt den 18. juni 2003 på Institut for
Historie, Københavns Universitet. På valg til bestyrelsen var Inga
Floto, Vincent Gabrielsen og Jens Chr. Manniche. Inga Floto og
Vincent Gabrielsen genvalgtes. Jens Chr. Manniche ønskede ikke gen-
valg. I hans sted valgtes Bjørn Poulsen. Til den bestyrelsesplads, der var
blevet ledig efter E. Ladewig Petersens død, valgtes Tyge Krogh.
Kontingentet for 2004 blev fastsat til 330 kr. for ordinære medlemmer
og 165 kr. for studerende. Medlemstallet i foråret 2003 androg 645 or-
dinære medlemmer, 15 udenlandske medlemmer og 457 studenter-
medlemmer.

DEN DANSKE HISTORISKE FORENINGS
VEDTÆGTER

Vedtagne 10. maj 1876 på foreningens årsmøde med ændringer vedtagne på
årsmøderne 18. maj 1898, 15. april 1937 og 26. maj 1967.

§ 1
Formålet for Den danske historiske Forening er dels at vække historisk ånd og interes-
se i almindelighed, dels at fremme historisk kunst og historiske studier, nærmest med
hensyn til fædrelandet og dets litteratur.

§2
Foreningen udgiver et dansk historisk tidsskrift. Dettes indhold skal fornemmelig bestå
af originale historiske afhandlinger; tillige kan deri optages historiske anmeldelser og
kritiker, utrykte breve, dokumenter og andre historiske bidrag. Ved siden deraf kan sær-
skilt udgives større historiske arbejder.

§3
Enhver, som anmelder sig for bestyrelsen, kan blive ordentligt medlem af foreningen,
er stemmeberettiget 1 måned efter anmeldelsen og betaler et på et årsmøde med al-
mindeligt stemmeflertal fastsat årligt bidrag een gang for alle.
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Æresmedlemmer, som ikke erlægger kontingent, kan vælges på foreningens årsmø-
der. Medlemmerne modtager de skrifter, som foreningen udgiver.

§4
Den danske historiske Forenings hovedsæde er i København. Her ledes dens virksom-
hed af en bestyrelse på indtil ni medlemmer, der på skift vælges for 3 år af foreningen
på dens årsmøder med flertallet af de tilstedeværendes stemmer. Udtrædende medlem-
mer kan vælges på ny. Bestyrelsens medlemmer fordeler forretningerne mellem sig og
vælger en formand. Bestyrelsen samles på formandens indbydelse, så ofte et af  dens
medlemmer forlanger det.

§5
Foreningens årsregnskab revideres af 2 dertil valgte revisorer og forelægges derefter på
årsmødet.

§6
I løbet af hvert års andet kvartal holdes i København efter offentlig indbydelse fra be-
styrelsen et årsmøde. I dette vælges medlemmer af bestyrelsen og revisorer, og besty-
relsen gør rede for udførelsen af sit hverv. I dette årlige møde afgøres tillige de forslag
og andragender fra medlemmer af foreningen, som måtte være indsendt til bestyrelsen
inden marts måneds udgang. Bestyrelsen meddeler tillige i hvert bind af det historiske
tidsskrift en nøjagtig beretning om foreningens virksomhed og pekuniære forhold, lige-
som der også med passende mellemrum offentliggøres en fortegnelse over dens med-
lemmer. Ekstraordinære almindelige møder afholdes, når enten bestyrelsen finder det
hensigtsmæssigt eller det forlanges af 30 medlemmer i en til bestyrelsen stilet skrivelse.

§7
Forandringer i disse vedtægter kan alene ske i foreningens årsmøder. Forslag til sådan-
ne forandringer fra medlemmernes side må indgives til bestyrelsen inden hvert års 1ste
marts. Både i dette tilfælde, og hvis bestyrelsen vil foreslå forandringer, må de 14 dage
før mødet bekendtgøres for medlemmerne. Underændringer til foreslåede ændringer
skal anmeldes for bestyrelsen 3 dage forinden mødet afholdes. For af give beslutninger,
som forandrer vedtægterne, gyldighed, må i det mindste 30 medlemmer, bestyrelsen
iberegnet, være tilstede i mødet og 2/3 af de tilstedeværende billige forandringen.

§8
Et eksemplar af disse vedtægter skal medfølge ethvert bind af Historisk Tidsskrift.


