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Social=0konom;sk-Fonknjngs-Bibljotek

. Henry George Biblioteket

S. I Nam

Institutionens navn er

Social-Økonomisk-Forsknings-Blbliotek
Henry George Biblioteket

med v rneting I København.
Institutionens navn kan ikke ændres ved nogen beslutning.

t.2 Eormål

Institutionens formål er at oprette og drive et social -økonomisk-forsknings
bibliotek til fremme af alsidigheden i den offentlige debat.

Formålet søges opnået ved at samle materiale af alle slags med socia l
økonomisk perspektiv herunder Henry George's litteratur, georgistiske
tidsskrifter og den nødvendige relevante litteratur, endvidere ved op lys
ningsvirksomhed, udgivelse af bøger, tidskrifter og pjecer rn.v, samt
andre aktiviteter, der fremmer insti t ut ionens formål •
Biblioteket skal vær e åbent for alle.

S. 3 Kapitalgrundlag

Institutionens kapitalgrundlag fremskaffes gennem bidrag, gaver, arv,
indskud og lån fra alle, der ønsker at støtte institutionens virke.

f,.q Styrelsen

Institutionen ledes af en styrelse og denne træffer de væsentl ige beslutnin
ger l den daglige drift og dispositioner.
Ved vedtægtsændringer og opløsning henvises til §.5 og §.8.
Styrelsen vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde og består af
3 medlemmer, som vælges for 3 ;\r.
En suppleant vælges hvert år.
Før te gang vælges de 3 styrelsesmedlemmer for 3 år, 2 år og I år.
Efter tur afgår hvert år eet styrelsesmedlem.
Genvalg kan finde sted. •
Styrelsen konstituerer hvert år sig selv og fastsætter selv sin forretnings
orden.
Styrelsen kan ansætte en forretningsfører, en bibliotekar og eventuelle
andre nødvendige medarbejdere.
Institutionen forpligtes ved underskrift af hele styrelsen, ligesom denne
vedtægt skal underskrives af styrelsen.
Styrelsen kan meddele forretn ingsføreren og bibliotekaren eventuelle
fornødne fuldmagter I specielle sager og på forSkellige omr~der.
Styrelsen drager omsorg for regnskabsførelse og protokol.
Styrelsens 3 medlemmer finder frem til nye repræsentantskabsemner.
Disse skal godkendes af alle styrelsesmedlemmer og repræsentantskabs
medlemmer på nær een.



t. 5 Repræsentantskab

-,

Repræsentantskabet består af mindst 8 medlemmer.
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år september/oktober
m&ned og indka ldes skriftlig med I måneds varsel.
Forslag, d r ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsm de,
skal være styrelsen i hænde senest 2 uger før.
Dagsorden for d t ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte :
I. valg af dirigent
2. beretning
3. regnskab
4. indkomne forslag
5. valg
6. eventuelt. ~r .
Alle anliggender .på mødet afgøres ved sim~1 stemmeflerhed, dog kan
vedtægterne kun ændres. såfrem't ~/4 stemmer herfor. Se også §.8.
Ekstraordin rt repræsentantskabståøde indkaldes af styrelsen med 2 ugers
varsel med angivelse af den dagsord~n. som mødet Indkaldes for.
Over repræsentantskabsmøderne føres en protokol, som underskrives
af dirigenten.

t.6 Regnskab -
Regnskabsåret går fra I.maj t il 30.april.
Regnskabet ska l l beh ig t id afgives ~i1 revision.
Det reviderede regnskab tilstilles '" repr æsentantskabe t med eventuelle
bemærkninger før dE:f ordinære rep ~~~ntantskabsry.tøde.
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§. 7 Hæftelse

Biblioteket er en selvejende inst itution.
loc;tif!.,tjQ.,en er i!~~e erhvervsdri vende, men Cl lmcnnytt ig. a lle
har fri adgang til benyttelse.
Ingen styrelsesmedlemmer eller repr sentantskabsmedlemmer hæfter
personligt for institut ionens .forpligtelser.
Herfor hæfter alene den til enhver tid værende inst itutionsformue.
Ingen enkeltpersoner kan nogen inde ,:iå udbetal t udbytte ' af in.stitutionens
virke eller andel i Institutionens formue. .
Bogsamlingen kan ingensinde tages til 'bruge lig pant.

5, 8 Qpløsnjng

Slfremt omstændighederne ' måtte gøre det nødvendigt at opløse inst it u
tionen. er det styrelsen. der stiller forslag .herom på det ordinære repræ-
sentantskabsm de. ,. ..:
For beslutningens gyldighed kræves, at 3/if·af repræs ntantslsab medlem-
merne stemmer herfor. . .
Vedtægtsændringer og opløsning af : i ~s t i t ut ionen kræver dog fondsmyndig-
hedens og Just it sm inisteriets samtykke jfr. fondslovens §".32... .
Eventuelt overskud, efter at 'inst itut ionen er blevet fr iho ldt '.for alle foq>lig
te lse r, skal overdrages Henry Geor~.e Fore\1,i '1gen eller .anden georgistisk
aktlvltetrned det formål at sikre bogsamlingen fo r eftertiden• . ',;;'
Således vedtaget af styrelsen og repræsentanterne \ ...'<: '

KØbenhavn, 23.august lJl8 9

Frede Christiansen
Styrelsen;
Ole lefmann Henry FagerU-Nielsen

: ~ !;.: ~ . ' ,#~~4"' ';;~i{ ~u-u:~..Q~~l./v l A-(_~'~ , . -,
R_~ntanter ;
John Thompson Gunnar Noesgaard Vivian Sandau
Preben lagun Petersen Vagn Bording Georg, Kay
Johan Kristensen John Kellberg Gunner Olesen
Gorm Mttller Helga Soltau


