
        Love og vedtægter for 

    Amagerlands Numismatiske Forening 

 

§1. Foreningens navn og hjemsted:  
Amagerlands Numismatiske Forening. Tårnby Kommune 
 
§2. Foreningens formål er at støtte og fremme interessen for og udbredelse 
af kendskab til mønter, sedler, medaljer og numismatisk litteratur med 
hensyn til de historiske og kulturelle værdier herunder for medlemmerne. 
 
§3. 

1. Nye medlemmer kan optages ved henvendelse til bestyrelsen. 
2. Kontingent fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen, suppleanter til 
bestyrelsen og auktionsudvalg er kontingentfri. 
3. Regnskabsåret løber fra den 1. juli til 30. juni. 
4. Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan deltage i foreningens 
møder og auktioner. 
5. Kontingent skal være betalt senest 1. september, efter denne dato 
træder stk. 4 i kraft. 
6. Nye medlemmer skal betale et indmeldelsesgebyr på 25% af 
kontingentet. 
7. Hvis bestyrelsen skønner, at et medlem bevidst modarbejder 
foreningens arbejde, kan dette medlem udelukkes på 
generalforsamlingen. 
 
§4. 

1. Der afholdes auktion med jævne mellemrum. 
2. Bestyrelsen skal påse, at der til auktionerne kun kommer lødige mønter 
og numismatiske effekter af god kvalitet.  



3. Bytning og handel mellem medlemmerne må ikke ske under auktionen. 
4. Så længe momsbestemmesen består, tilkommer ved 
auktionshammerslaget det i loven foreskrevne momsbeløb, som skal 
udredes af sælgeren. 
5. Auktionsgebyret andrager 3 % af hammerslag, som skal udredes af 
sælger, dog min. kr. 3,- og maksimum kr. 50,- pr. nummer. Køber betaler 
ikke gebyr.  
6. Auktionsbuddene fastsættes af auktionarius.  
7. Den som ønsker at byde på auktionen, skal bruge de hvide skilte 
med medlemsnummer for at deltage i budgivning. 
 
§5. 
1. Generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel hvert år i 
september. Forslag fra medlemmerne til dagsordenen skal være 
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
2. Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af 
bestyrelsen eller af 2/3 af medlemmerne. 
 
§6. 

1. Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og 
bestyrelsesmedlem uden portefølje. Generalforsamlingen vælger 
endvidere 2 suppleanter og 2 revisorer.  
2. Formand, sekreter og l. suppleant afgår ved generalforsamlingen på 
ulige år. Næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlem og 2. suppleant ved 
generalforsamlingen på lige år. Revisorerne vælges for 1 år ad gangen. 
Genvalg kan finde sted.  
 
§7.  
1. Ændring i foreningens love og vedtægter kan kun finde sted, når 2/3 af 
de fremmødte medlemmer på den ordinære generalforsamling stemmer 
herfor. Hvis et forslag til love og vedtægter på den ordinære 
generalforsamling ikke opnår 2/3 af de fremmødte stemmer, men over 50 
% af de fremmødte stemmer, så kan forslagsstiller forlange at bestyrelsen 
indkalder til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget fremlægges 



som eneste punkt på dagsordenen. Stemmer mere end 50 % af de 
fremmødte på den ekstraordinære generalforsamling for forslaget, bliver 
det vedtaget. 
2. Uanset §7 stk. 1 ovenfor, kan Foreningen kun opløses, når 2/3 af de 
fremmødte medlemmer på en ordinær generalforsamling stemmer herfor, 
dog skal opløsningen godkendes af en ekstraordinær generalforsamling, 
der afholdes senest 4 uger derefter, hvor almindeligt stemmeflertal gælder. 
Ved eventuelt ophør af foreningen skal kassebeholdningen gå til køb af 
numismatisk materiel, som derefter bortloddes mellem medlemmer, der 
har været indmeldt mindst 2 år før foreningens ophævelse. 
3.  Medlemmer, der ikke selv kan være til stede ved en ordinær eller 
ekstraordinær generalforsamling, kan give fuldmagt til at et andet medlem 
af Amagerlands Numismatiske Forening som kan stemme på deres vegne. 
Hvert medlem kan højst repræsentere 1 (et) andet medlem ved fuldmagt. 
Såfremt et medlem afgiver mere end 1 fuldmagt til en generalforsamling, 
er alle fuldmagter fra dette medlem ugyldige. 
4. Øvrige afstemninger som ikke vedrører foreningens vedtægter kan 
vedtages ved simpelt flertal.  
5. Kun medlemmer som har betalt kontingent kan afgive stemme på såvel 
ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger. 
 
§8. Udgår 
 
§9. Hvis en mønt, der er solgt på foreningens auktioner, viser sig at være 
falsk, skal køberen fremskaffe tilfredsstillende attest herfor. Sælgeren skal 
da tage mønten tilbage og udrede fuldt vederlag til køberen. Gør han ikke 
dette, vil han straks blive slettet som medlem af foreningen. 
 
§10. Foreningens midler, udover en passende kassebeholdning, indsættes 
på konti i bank eller sparekasse. Disponering af foreningens konti kan ske 
separat af såvel kasserer som formand uden begrænsninger. 



 
§11. Vurdering af møntsamlinger kan foretages af foreningen, med 
skriftlig erklæring om værdi, for en af bestyrelsen fastsat pris, der tilfalder 
foreningens kasse. 
 
 
Vedtaget på generalforsamlingen den 
31/10 1972, 18/10 1973, 15/11 1973, 16/10 1975, 14/10 1976, 23/11 
1978, 27/9 1981, 21/2 1985, 10/9 1987, 14/9 1989, 21/9 2006, 10/11 
2016, 14/9 2017, 12/9 2019 (seneste ændringer er skrevet i kursiv).  
 
 

 


