
Vedtægter for  

Dansk Heraldisk Selskab, 

dansk afdeling af Societas Heraldica Scandinavica 

 

§ 1. Navn, hjemsted og formål 

 
Stk. 1: 
Selskabets navn er Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica).  
 
Stk. 2:  
Selskabet er dannet ved en omlægning i 2010 af Societas Heraldica Scandinavicas lokalafdeling 
for København og Omegn (grundlagt 1961) og er som sådan tilknyttet Societas Heraldica 
Scandinavica som dettes danske lokalafdeling. Selskabet har dermed rødder i de to tidligere 
danske foreninger, Dansk Selskab for Heraldik og Sfragistik (grundlagt 1941 som Collegium 
Heraldicum) og Dansk Heraldisk Samfund af 1946, der i 1959 begge og samtidigt blev opløst til 
fordel for Societas Heraldica Scandinavica. 
 
Stk. 3:  
Selskabet er formelt set økonomisk uafhængigt af Societas Heraldica Scandinavica. 
 
Stk. 4: 
Selskabet er hjemmehørende i København. 
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Stk. 5:  
Selskabets formål er at fremme studiet af og udbrede kendskabet til heraldik, sigillografi og 
beslægtede emner, samt at yde vejledning i spørgsmål herom. Dette kan ske ved afholdelse af 
medlemsmøder, foredragsrækker, udflugter, samt anden for formålet relevant virksomhed. 
 
Stk. 6:  
Selskabet kan til dette formål samarbejde med beslægtede ind- eller udenlandske institutioner, 
organisationer og personer. 
 

§ 2. Våben 

 
Selskabets våben er: I guld en blå oprejst leopard holdende et rødt skjold med et 
gennemgående sølv kors. 

 

§ 3. Medlemsforhold 

 
Stk. 1: 
Selskabets medlemmer er alle i Danmark bosiddende medlemmer af Societas Heraldica 
Scandinavica, eller i udlandet bosiddende medlemmer af samme som ved skriftlig henvendelse 
ønsker tilknytning til Dansk Heraldisk Selskab.  
 
Stk. 2: 
Stemmeberettigede ved selskabets besluttende møder er de i § 3, stk. 1 nævnte medlemmer af 
Societas Heraldica Scandinavica.  
 
Stk. 3: 
Til æresmedlem af Dansk Heraldisk Selskab kan udnævnes medlemmer af Societas Heraldica 
Scandinavica, der har gjort sig særligt fortjent af selskabet, samt ikke-medlemmer, hvis virke 
inden for områder omfattet af formålsparagraffen har vundet almen anerkendelse. 
Udnævnelsen sker på et bestyrelsesmøde efter forudgående indstilling af mindst fem 
medlemmer. 
 

§ 4. Bestyrelsen 

 
Stk. 1:  
Bestyrelsen består af a) tre personer valgt på den ordinære generalforsamling som formand og 
næstformænd, og b) de i Danmark bosiddende medlemmer af styrelsen for Societas Heraldica 
Scandinavica, som efter valg til denne ønsker at indtræde i Dansk Heraldisk Selskabs bestyrelse.  
Alle de sidstnævnte deltager i bestyrelsesmøderne med fuld stemmeret.   
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Stk. 2: 
De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Alle i 
Danmark bosiddende medlemmer af Societas Heraldica Scandinavica er valgbare.  Genvalg kan 
finde sted. 
 
Stk. 3:  
Bestyrelsen kan ved forfald blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer 
supplere sig selv med nye medlemmer efter behov. 
 
Stk. 4: 
Bestyrelsen forestår selskabets ledelse. Udover de tre generalforsamlingsvalgte poster som 
formand, 1. næstformand og 2. næstformand, konstituerer den samlede bestyrelse sig på 
dennes første møde med kasserer og sekretær. Sidstnævnte poster kan også varetages af 
næstformændene. 
 
Stk. 5: 
Bestyrelsesmøde afholdes mindst én gang årligt, og derudover når formanden finder det 
nødvendigt, eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal 
ske skriftligt, herunder pr. e-mail, med minimum 14 dages varsel og med angivelse af 
dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres referat.  
 
Stk. 6: 
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed.  Bestyrelsen er kun 
beslutningsdygtig, når mindst et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved 
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke kan 
deltage i et bestyrelsesmøde, skal forud for dette gives mulighed for at udtale sig. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt.  
 

§ 5. Udvalg 

 
Til varetagelse af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte udvalg. Om udvalgenes arbejde 
aflægges der beretning på førstkommende ordinære generalforsamling. 
 

§ 6. Generalforsamling 

 
Stk. 1:  
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling 
afholdes hvert andet år (lige år) i maj måned med mindst en måneds varsel. Kun medlemmer, 
der har betalt det senest opkrævede kontingent til SHS, har stemmeret.  
 
Stk. 2: 
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Indkaldelsen skal indeholde følgende dagsordenspunkter: 
1) Valg af dirigent 
2) Formandens beretning om selskabets virke i de forløbne to år 
3) Beretninger fra nedsatte udvalg 
4) Kassererens forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse 
5) Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 
6) Valg af formand, 1. næstformand og 2. næstformand 
7) Valg af revisor og revisor-suppleant 
8) Eventuelt 
 
Stk. 3: 
Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af 
stemmelighed bortfalder forslaget, dog ikke ved personvalg, der afgøres ved lodtrækning. Ved 
afstemninger der angår personer, skal afstemningen foregå skriftligt, hvis blot ét medlem 
begærer det. Blanke stemmesedler regnes som ikke afgivne. 
 
Stk. 4:  
Til ændring af selskabets vedtægter kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer 
afgives for ændringsforslaget. 
 
Stk. 5:  
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være indsendt til formanden senest to uger 
inden generalforsamlingen. 
 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling 

 
Stk. 1: 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages 
varsel.  
 
Stk. 2: 
Såfremt mindst 25 medlemmer skriftligt, og med motiveret dagsorden, over for formanden 
fremsætter ønske om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen inden en 
måned fra modtagelsen indkalde til en sådan. 
 

§ 8. Kontingent og regnskab 

 
Stk. 1:  
Bestyrelsen afgør, hvorvidt medlemmerne udover kontingent til Societas Heraldica 
Scandinavica skal opkræves anden betaling for deltagelse i aktiviteter.  
 
Stk. 2:  
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Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Kassereren aflægger revideret regnskab for bestyrelsen 
inden den 1. marts hvert år. Regnskabet skal være godkendt af bestyrelsen senest med 
udgangen af april måned. De seneste to års reviderede regnskaber forelægges for 
generalforsamlingen. 
 
Stk. 3: 
Regnskabet skal være revideret af en af bestyrelsen uafhængig person. Revisor kan til enhver tid 
forlange indsigt i selskabets regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen 
opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder.  
 

§ 9. Tegning 

 
Selskabet tegnes udadtil af formanden, i tilfælde af dennes forfald af bestyrelsens 1. 
næstformand, og i tilfælde af dennes forfald af bestyrelsens 2. næstformand.  
 

§ 10. Selskabets opløsning 

 
Stk. 1:  
Selskabets opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling på hvis dagsorden, et forslag 
om opløsning er optaget, jf. § 6 stk. 2, pkt. 5 samt stk. 5, og på hvilken mindst halvdelen af 
selskabets medlemmer er til stede, og mindst to tredjedele af de afgivne stemmer afgives for 
forslaget. 
 
Stk. 2:  
Opnår forslaget om opløsning ikke denne tilslutning, men afgives mindst halvdelen af 
stemmerne for forslaget, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling efter 
reglerne i § 7, stk. 1. På denne generalforsamling kan selskabets opløsning vedtages, når tre 
fjerdedele af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. 
 
Stk. 3:  
Vedtages forslaget, skal bestyrelsen på samme generalforsamling fremsætte forslag om, 
hvordan selskabets eventuelle midler og andre aktiver skal anvendes i overensstemmelse med 
selskabets formålsparagraf. Ligeledes vedtages, hvem der skal stå for de afsluttende aktiviteter. 
Til vedtagelsen af forslag herom kræves simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende 
medlemmer. 
 
Overgangsbestemmelser: 
Den første ordinære generalforsamling afholdes i maj 2012 gennem indkaldelse af de i 
Danmark bosiddende medlemmer af Societas Heraldica Scandinavica. 
 
Således vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 19.V.2010, Tesdorpfsvej 59, 
Frederiksberg. 
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