Vedtægter for Støtteforeningen for Skolen Bifrost
1 august 2019
§1 Foreningens grundlag
Stk. 1
Foreningens navn er støtteforeningen for Skolen Bifrost.
Stk. 2
Foreningens geografiske område er Danmark.
Stk. 3
Foreningens hjemsted er Danmark med formandens bopæl eller en anden adresse, udpeget af
bestyrelsen, som postadresse.
§ 2 Foreningens formål
Stk. 1
Foreningens formål er at støtte institutionen Skolen Bifrost
§ 3 Medlemskab
Stk. 1
Enhver kan blive medlem af foreningen. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser om
betingelserne for optagelse af medlemmer.
§ 4 Generalforsamlingen
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. På generalforsamlingen har alle
medlemmer adgang og stemmeret.
Stk. 2
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt, uanset de fremmødtes
antal.
Stk. 3
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden marts måned.
Stk. 4
Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt med mindst fire ugers varsel. Indkaldelsen skal
indeholde en dagsorden udarbejdet af formanden, og fremsendes til alle stemmeberettigede
medlemmer via e-mail.
Stk. 5
Ethvert stemmeberettiget medlem kan stille forslag til generalforsamlingen. Punkter der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest seks uger før

generalforsamlingen afholdes. Der kan ikke fremsættes punkter til afstemning under eventuelt.
Stk. 6
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning, herunder medlemsantal og fremgang/tilbagegang af medlemmer
4. Fremlæggelse af regnskab for det foregående kalenderår
5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. Forslag til ændringer af vedtægter
7. Andre indkomne forslag
8. Valg til af op til 7 medlemmer til bestyrelsen samt op til 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer
sig selv med formand, næstformand og kasserer.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Stk. 7
Bestyrelsen, revisoren og konfliktmægleren er tre uafhængige organer. Revisoren,
revisorsuppleanten og konfliktmægleren må ikke vælges til andre tillidshverv i foreningen.
§ 5 Foreningens ledelse
Stk. 1
Bestyrelsen består af op til følgende syv medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, og op til 4
menige bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøder, vil formanden
have to stemmer.
Stk. 2
Træder formanden af i utide, overtager næstformanden automatisk dennes plads. Ønsker
næstformanden ikke at overtage formandens plads, kan en enstemmig bestyrelse konstituere sig
frit. Sker ingen af disse ting inden 14 dage, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af
formand, med en opstillingsfrist på 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3
Træder næstformanden af i utide, eller hvis næstformanden indtræder på formandens plads
overtager et af de menige bestyrelsesmedlemmer dennes plads.
Stk. 4
Træder kassereren af i utide, overtager et af de menige bestyrelsesmedlemmer dennes plads.
Stk. 5
Træder et menigt medlem af bestyrelsen ud før dennes valgperiode er slut, eller træder et menigt
medlem ind på en anden plads i bestyrelsen, overtager 1. suppleanten automatisk dennes plads.
Er der valgt en 2. suppleant bliver denne automatisk 1. suppleant.

Stk. 6
Intet medlem af bestyrelsen må besætte to bestyrelseshverv samtidig.
Stk. 7
Valgperioden for den, der besætter en tom plads i bestyrelsen, løber ind til næste
generalforsamling for valg til bestyrelsen
Stk. 8
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse.
Stk. 9
Bestyrelsen udpeger personer til de tillidsposter, som den måtte finde nødvendige. Disse poster
kan varetages af et medlem af bestyrelsen.
Stk. 10
Bestyrelsen skal udvise økonomisk ansvarlighed. Der refunderes kun udgifter, der direkte kan
relateres til foreningen. Herunder dækkes mødeudgifter og transportomkostninger i forbindelse
med mødeaktivitet, samt omkostninger der kan relateres direkte til fremme af foreningens
arbejde.
Stk. 11
Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 12
Foreningen tegnes af
1) formanden i forening med kassereren, eller
2) næstformanden i forening med kassereren
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel på begæring af
enten:
•
•
•

Formanden
2 bestyrelsesmedlemmer
¼ af de stemmeberettigede medlemmer

Stk. 2
Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid, sted og det/de dagsordenpunkt(er), der skal
afgøres på den ekstraordinære generalforsamling.
§ 7 Vedtægtsændringer

Stk. 1
Forslag til vedtægtsændringer skal opføres som et selvstændigt punkt på dagsordenen, meddeles
skriftligt til hvert enkelt stemmeberettiget medlem ved sin fulde ordlyd, vedhæftet gældende
vedtægter senest 4 uger før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer som ikke fremsættes af
bestyrelsen skal fremsendes skriftligt til formanden senest 8 uger før generalforsamlingen. Alle
ændringsforslag fremsendes på mail. Såfremt der ønskes fremsat ændringsforslag til vedtægterne
på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldes og afholdes denne iht. § 6.
Stk. 2
Vedtægtsændringer kræver, at mindst 75 % af de afgivne stemmer er for. Blanke stemmer regnes
som ikke afgivne stemmer.
§ 8 Foreningens opløsning
Stk. 1
Beslutning om opløsning kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med
dette som eneste punkt på dagsordenen.
Stk. 2
Et forslag om opløsning kan kun vedtages hvis
a. Mindst 75 % af de stemmeberettigede medlemmer stemmer og
b. Mindst 75 % af de fremmødte stemmer for.
Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.
Stk. 3
Ved foreningens opløsning, tilfalder foreningens eventuelle overskud Skolen Bifrost

