
Vedtægter for ”Venneforeningen Jacob Michelsens Gård” 

 

§ 1 Foreningens navn er ”Venneforeningen Jacob Michelsens Gård”. 

Foreningens hjemsted er Toften 37, 6200 Aabenraa 

 

§ 2 Foreningens formål er: 

 At  støtte aktivitetsgruppens kulturhistoriske arbejde på Jacob Michelsens Gård  

 

§ 3 Medlemskreds – alle interesserede kan blive medlem. 

 

§ 4 Foreningens bestyrelse: 

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2 Foreningens bestyrelse består af 7 personer. 1 medlem vælges af 

aktivitetsgruppen, 1 medlem vælges af ”Karen Michelsen og 

Anne-Helene Michelsens Fond af 25. oktober 1995”, 1 medlem vælges 

af Byhistorisk Forening og resten blandt foreningens medlemmer. 

Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og 

sekretær. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 2 år. Hvert 

år afgår henholdsvis 3 og 4 medlemmer, første gang 3 medlemmer ved 

lodtrækning. 

 

§ 5 Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. En lovlig afholdt 

generalforsamling skal være varslet 14 dage før ved mail eller skriftlig henvendelse til 

hvert medlem. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være 

formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling må mindst omfatte: 

1. Valg af dirigent. 

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed. 



3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår og forslag til 

budget for det efterfølgende regnskabsår. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant. 

6. Valg af revisor og suppleant. 

7. Fastsættelse af kontingent. 

8. Eventuelt. 

På generalforsamlingen træffes beslutninger, herunder vedtægtsændringer ved simpel 

stemmeflertal. 

Beslutning om foreningens ophævelse skal dog ske på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, 

der begge skal være indkaldt ved skriftlig henvendelse til hvert medlem med mindst 

14 dages varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af 

fremmødte medlemmer. Afstemningen skal foretages skriftligt, såfremt blot et 

medlem fremsætter begæring herom. 

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller 

generalforsamlingens beslutning eller skriftlig begæring indgivet til bestyrelsen og 

underskrevet af mindst 15 medlemmer. I begæringen skal anføres, hvad der ønskes 

forelagt den ekstraordinære generalforsamling. 

 

§ 7 Foreningens medlemmer hæfter ikke for forpligtelser, der ikke kan dækkes af 

foreningens formue og har ikke krav eller andel i formuen, når medlemsskabet 

ophører. Et medlem, der ikke efter påmindelse betaler kontingent, betragtes som 

udmeldt af foreningen.  

 

§ 8 Stk. 1 Ophævelse af foreningen kan kun ske ved 2/3 beslutning på 

generalforsamling  

Stk. 2 Foreningens eventuelle formue skal ved ophævelse anvendes til Jacob 

Michelsens Gård. 

 

 

 



 

Baggrunden er historien om Jacob Michelsens Gård, Toften 37, dokumenteret fra vikingetiden - 

ildsted under det gamle køkken fra 1000-tallet (undersøgt af Dr. Neumann, Haderslev) til at være 

en udflyttergård fra adelbyen Opnør. Først under Bispen af Slesvig til 1635 – derefter under 

Gottorp til 1713. Er opført i Aabenraa Jordebog i 1535 og er med på Meiers kort over området i 

1600-tallet. Kolstrups indlemmelse i Aabenraas bystad sker i 1901. 

På baggrund af disse facts er formålet med foreningen:  

At respektere stifteren af ”Egnsmuseet Jacob Michelsens Gård” Anne Helene Michelsens 

intentioner om gennem fortælling at blive opmærksom på vore  rødder; vigtigheden af at se 

sammenhængen mellem generationer, udviklingen fra ”Det Selvforsynende Bondesamfund” frem 

til vores teknologiske hverdag. 

”Venneforeningen Jacob Michelsens Gård” støtter Aktivitetsgruppernes kulturhistoriske arbejde, 

der bl.a. kan være: 

- At fortælle om kvindens mange arbejdsområder og daglige gøremål ude og inde. 

- At fortælle om tjenestefolkenes arbejde og vilkår, både i stald, mark og stuehus. 

- At fortælle om nationalitetskampen dansk - tysk gennem de to gange Jacob Michelsens 

indsats for danskheden og erhvervsudviklingen under og efter udlændighedstiden 

1864-1920 

- At tydeliggøre udviklingen fra Kolstrup som landsby til en integreret del af Aabenraa by. 

- At vise og fortælle, hvordan der blev bagt brød og kager og lavet mad i stenovnen i 

bagehuset 

- At holde bage- og madlavningskurser 

- At tilbyde ferie børn bagedage i skoleferien 

- Formidlingen sker ved fortælling og levendegørelse f.eks. udstillinger af hele den udvikling, 

der er sket fra 1700-tallet til i dag. 

- Målgruppen er bred, den rækker fra besøg og fortælling for alle fra børnehaver, alle 

undervisningsinstitutioner, til foreninger, slægtsforskergrupper, demensgrupper etc. 



 

  

 


