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DANSK HISTORISK FÆLLESFORENINGS LOVE
(vedtagne ved Repræsentantmødet d. 14. Novbr. 1912, ændr. 1920).

§ 1. Fællesforeningens Formaal er til Fremme af dansk
historisk Forskning og til Oplivelse af historisk Sans at bringe
en Samvirken i Stand mellem de Foreninger og Institutioner
(Arkiver, Musæer, Biblioteker o. 1.), der paa dansk eller tidligere
dansk Omraade virker i historisk, historisk-topografisk, arkæo
logisk eller folkloristisk Retning. Kun saadanne Foreninger og
Institutioner kan blive Medlemmer af Foreningen.
§ 2. Foreningen skal bl. a. virke ved at fremme Fælles
skab i Arbejder og Undersøgelser, der maatte overstige de en
kelte Foreningers eller Institutioners Kræfter, ved at afholde
Foredrags- og Diskussionsmøder og ved efter Evne at yde Vej
ledning og Raad overfor Opgaver, som en enkelt Forening eller
Institution kunde ønske at optage, eller som af Fællesforeningen
anses for at have almindelig historisk Interesse.
3. Planer til fælles Arbejder, Undersøgelser eller Opgaver
fremsættes og behandles paa offentlige Møder, der søges afholdt
mindst en Gang hvert andet Aar. Den endelige Afgørelse er
dog hos de i § 6 nævnte Repræsentanter.
§ 4. I Forbindelse med de i § 3 omhandlede Møder af
holdes Foredrag eventuelt med Diskussioner over historiske Em 
ner i Forbindelse med Fællesudflugter til historisk eller arkæo
logisk interessante Steder eller Rygninger i Mødestedets Omegn.
Skulde der ikke foreligge Planer til Fællesarbejder, saaledes at
Møde efter § 3 ikke kan afholdes, kan der indkaldes til et
Foredrags- og Diskussionsmøde alene.
§ 5. Det aarlige Medlemskontingent, der opkræves hvert
Aar i Januar Maaned, er for Foreninger, der have betalende
Medlemmer, 21/* pCt. af Medlemsbidragene. Disse Foreninger
opgive hvert Aar i December Maaned deres Medlemsantal samt
Størrelsen af deres Medlemsbidrag. Andre Foreninger samt In
stitutioner som Arkiver, Biblioteker eller Musæer o. 1. betaler
hver 10 Kr. i aarligt Kontingent.*)
*) Kor Byarkivers Vedkommende er Kontingentet 20 Kr. (jvfr- Cirkulære
af Januar 1920).
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§ 6. Enhver som Medlem optagen Forening eller Institution
har Ret til at vælge en Repræsentant, og den øverste Myndighed i
Foreningens Anliggender er hos de saaledes valgte Repræsentanter.
§ 7. Repræsentanterne mødes paa de i §§ 3 og 4 omtalte
Møder til særskilt Forhandling; de vælger da et Forretningsud
valg, bestaaende af en Formand og fire andre Medlemmer, der
selv fordeler Stillingerne som Næstformænd, Kasserer og Sekre
tær mellem sig. Formanden, der vælges direkte, er tillige Fo r
eningens Formand. Endvidere vælges to Suppleanter til Ud
valget, to Revisorer samt en . Suppleant for disse. Disse Valg
gælder indtil næste offentlige Møde.
§ 8. Repræsentanterne holder desuden Møde, naar Forret
ningsudvalget bestemmer det, eller naar fem Foreninger eller
Institutioner kræver det og samtidig angiver, hvad der ønskes
forhandlet. Formanden sammenkalder Møderne.
§ 9. Forretningsudvalget arbejder efter en af Repræsentan
terne vedtagen Forretningsorden. Den har Ret til at supplere
sig med fornødne stedkendte Tilkaldte, naar et af de i §§ 3 og
4 nævnte Møder skal afholdes.
§ 10. De i
3 og 4 nævnte Møder skal paa behørig
Maade bekendtgøres, og enhver historisk Interesseret (Mand
eller Kvinde) kan deltage paa Betingelser, der fastsættes af For
retningsudvalget. Møderne kan, hvis det maatte vise sig nød
vendigt, deles i Sektioner.
§ 11. Naar en Forening eller Institution ønsker at optages
i Fællesforeningen og derom har henvendt sig til Forretnings
udvalget, kan den, naar Udvalget ikke mener at kunne imøde
komme Begæringen, forlange Spørgsmaalet forelagt for det næste
Repræsentantskabsmøde.

FORRETNINGSORDEN FOR DANSK HISTORISK
FÆLLESFORENINGS FORRETNINGSUDVALG.
§ 1. Forretningsudvalget bestaar af fem Medlemmer, alle
valgte af Repræsentanterne, det ene Medlem direkte valgt som
Formand; de tire andre fordele Stillingerne imellem sig som

