Vedtægter
For den selvejendeinstitution

Hedens Efterskole

$ 1.

Hjemsted formål

Stk.l.
Hedens Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med
hjemsted i Viborg Kommune på adressen Bavnevej 5, Sdr. Resen,7470 Karup.

Stk. 2.
Institutionens formål er at drive en efterskole inden for rammerne afde gældende
regler om frie kostskoler og ved en blanding af teoretisk, praktisk og kreativ undervisning samt en
kombination af ansvar,pligt og medbestemmelse, at motivere bl.a. skoletrætte og sårbare elever
til fortsat uddannelseog personlig udvikling
Stk. 3

Værdigrundlag for Efterskolen Heden

"VI vil på HedensEfterskole styrke elevernes faglige og demokratiske kompetencer til at turde
gribe verden og sætte drømme i spil"
"Ved at styrke elevernesfaglige og demokratiske kompetencer ønskervi at klargøre dem til videre
færd i livet og verden. Med /ag//ge og demokratiske kompetencer udfordrer vi eleverne i forhold

læring, udvikling og dannelse i fællesskabet.
Vi ønsker at støtte eleverne i at turde vælge forskellige veje i livet, gr/be verden og sætte drømme /

spf/ og give dem mod til at se verden med nye ø/ne.
Vi ønsker at støtte eleverne i at turde vælge ud fra egne ønsker og ikke kun ud fra, hvad der
forventes af dem
Vi ønsker at danne kritiske og saglige elever, der i et større samfundsperspektiv, har mod til at
udtrykke deres drømme og forventninger til livet"

$ 2.

Skolekreds

Stk. 1.
Følgende kan være medlemmer afskolekredsen: Myndige personer, som føler
tilknytning til skolen og er villige til at bidrage økonomisk til dens oprettelse og drift.
Stk. 2

Medlemskab skal godkendes af bestyrelsen og generalforsamlingen

Stk. 3.

Medlemmerne betaler et årligt kontingent. Medlemmernes bidrag giver ikke rettil

andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke for skolens gæld.

Stk. 4.
Generalforsamlingenfastsætter det årlige kontingent. Kun medlemmer der har
indbetalt deres kontingent senest 14 dage forud for den ordinære generalforsamling, har
stemmeret på generalforsamlingen.
Stk. 5.
Medlemskab giver adgangtil generalforsamlingen og ret til at afgive 6n stemme. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 6.
Skolens årsrapport udleveres senest ved den generalforsamling, hvor årsrapporten
behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsyn i drifts-, anlægs-og likviditetsbudgetter,
byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed
Skolensmedarbejdere har ret til indsyn i ovennævnte materiale

$ 3.

Skolens drift

Stk. 1.
Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomisk bidrag fra
skolekredsen.
Stk. 2

Skolensmidler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhedtil gode

Stk. 3.
Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes
til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen,

f.eks. forbedring af undervisningsmateriale,byggeforanstaltningerog lignende
Likvide midler, der ikke er nødvendige for den daglive drift, skal under hensyntagen til sikkerheden

anbringes på en eller flere af følgende måder:

l
2
3

4
5

Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet
land inden for De Europæiske Fællesskaber
l fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, kreditforeningen af
Kommuner i Danmark eller andre finansieringsinstitutter under offentlig tilsyn
l fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danskestat eller en dansk
kommune står som udsteder eller garant.
l værdipapirer bortset fra aktier, som efter deres art og sikkerhed kan stilles i

klassemed de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og nr. 3.
Anbringelseaf likvide midler kan kun ske på konti som skolen alene disponerer
over

$ 4.

Generalforsamlingen

Stk. l

Generalforsamlingen består af skolekredsen

Stk. 2.
Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jr. $ 12, og træffer
beslutning om institutionens nedlæggelse,jf. $ 13.

Stk. 3.
Generalforsamlingen ansætter og afskediger skolens forstander efter indstilling fra
bestyrelsen.

Stk. 4.
Ordinærgeneralforsamling afholdes hvert årinden udgangenaf maj måned. Den
indkaldes skriftligt af bestyrelsenmed mindst 14 dagesvarsel til medlemmerne. Ved skriftlig
indkaldelse menessåvelordinær brevform og/eller digital indkaldelse.
Dagsorden for generalforsamlingen
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning
Forstanderens beretning
Godkendelseaf den reviderede årsrapport
Fremlæggelseaf det af bestyrelsen godkendte budget for indeværende finansår
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af revisor
Godkendelse af skolekredsmedlemmer

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indkomne forslag
fastsættelse af kontingent
11 Eventuelt
10

Stk. 4.

Forslag,som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen

skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Forslag bekendtgøres for medlemmerne

senest 4 dage før.
Stk. 5.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer

eller mindst 50% af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den ekstraordinære generalforsamling
indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.
Stk. 6.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog $ 13.
Stk. 7

Der afholdes skriftlig afstemning dersom 4 fremmødte medlemmer forlanger det

Stk. 8.

Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen

Protokollen underskrivesaf dirigenten. Protokollen opbevarespå skolen.

$5

Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1.

Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer der vælges på

generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Der vælges4 hvert år for en periode
på 2 år. Første gang vælges 3 for l år.
Skolens medarbejdere væ]ger]. med]em ti] bestyre]sen af og b]andt medarbejderne
Medarbejderrepræsentanten har ikke stemmeret.

Stk. 2.
Såfremt et medlem ikke længere opfylder betingelser for medlemskab, skal
vedkommende udtræde af bestyrelsen. Herefter indtræder den på generalforsamlingenvalgte
suppleant, hhv. 1. eller 2. suppleant. Hvis dette ikke er muligt, skal der hurtigst muligtvælges et
nyt medlem for den resterende del af valgperioden.
Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen

l

2

3

4

Medlemmer af bestyrelse i fonde, selskaber,foreninger eller andre
virksomheder, der udlejer ejendomme til skolen eller kontrollerer udlejer af
ejendomme m.m. til skolen.
Advokater, revisorer og lignende rådgivere samt ansatte i fonde, selskaber,
foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen eller
kontrollerer udlejer af ejendomme til skolen.
Ejereaf ejendomme m.m. der udlejes til skolen.
Den samme person kan ikke være medlem af bestyrelsen i andre frie kostskoler
inden for samme skoleform.

Stk. 3

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske

Stk.4

Medarbejder og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. Jf. stk

1.

Stk. 5

Der væ]ges henho]dsvis en ]. og en 2. supp]eant for]. år ad gangen

Stk. 6.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre
det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk.7

Bestyrelsen konstituerer sig selv

$6

Bestyrelsens opgaver

Stk. 1.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens
økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen.
Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekreds. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig over for

Undervisningsministeriet, herunder at gældende betingelser og vilkår for ydelse af tilskud
overholdes.
Stk. 2.
Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen med indstilling om godkendelse på
generalforsamlingen.
Stk. 3

Bestyrelsentræffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom

Stk.4

Bestyrelsen fastsætter elevbetaling

Stk. 5

Bestyrelsengodkender årsplan og indholdsplan for det enkelte kursus

Stk. 6.
Bestyrelsen godkender en plan for den årlige evaluering afskolens virksomhed på
grundlag af værdigrundlaget.
Stk. 7.
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. $ 10,
Bestyrelsen skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 8.
Bestyrelsenunderretter Undervisningsministeriet ved en eventuel nedlæggelseaf
institutionen.

Bestyrelsens arbejde m.v
Stk. 1.
Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt,
dog mindst 6 gange årligt.
Stk. 2.
Formanden indkalder skriftligt bestyrelsen til møde og meddeler samtidigt, hvilke
sager der skal behandles.

Stk. 3.
Formanden, eller i hansfravær, næstformanden, leder forhandlinger og afstemninger
og sørgerfor, at beslutninger, herunder eventuelle afstemningsresultater, indføres i en
beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhveraf
disseer berettiget til kort at få sin afvigendemeningindført i protokollen. Protokollenopbevares
på skolen.
Stk. 4.
Bestyrelsen beslutter hvorvidt forstanderen og/eller viceforstanderen skal deltage i
bestyrelsesmøderne
Stk. 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende. Beslutningerom køb, salg og pantsættelse af fast ejendom kræver 2/3-dels flertal
blandt bestyrelsens medlemmer.
Stk. 6.
Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori indgår vedkommende eller dennes
nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. l øvrigt gælder bestemmelserne i
forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. l tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af
protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.
Stk. 7.

Bestyrelsesmedlemmerne

har tavshedspligt i sager der omhandler personsager og

sager hvor skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige
eller interne forhold, herunder ogsåøkonomiske forhold. l øvrigt gælderforvaltningslovens kap. 8
om tavshedspligt.

Stk. 8.
Bestyrelsenkan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere,
beslutte at medarbejderrepræsentanten ikke deltager i sådannesager.

Stk. 9.
Bestyrelsesmedlemmerhæfter ikke personligt for skolensgæld og kan ikke modtage
honorar af skolens midler. Danskrets almindelige erstatningsregler gælder for alle
bestyrelsesmedlemmerne

stk. lO

Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden

$8

Skolensdagligeledelse

Stk. 1.
Den daglige ledelse afskolen varetages afforstanderen, som tillige har det
overordnede pædagogiske ansvar.

stk. 2

Ved forstanderens fravær ud over]. måned, skal der konstitueres en forstander

Stk. 3.
Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger
inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk.4

Forstanderen ansætter og afskediger lærere og øvrige medarbejdere

Stk. 5.
Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningsloven kap. 2 om
inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v. Forstanderen er, som bestyrelsenomfattet af dansk
rets erstatningsregler.

$9

Medarbejderråd

stk. l

Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere

Stk. 2.
Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om
inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v.
Stk. 3

Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager

l
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4
5

6
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8

fastsættelse af skolens kursusterminer og kursus
Forslagtil nybygning, ombygning og renovering af skolens bygninger
Skolensregnskab og budget
Skolens læse-, time- og arbejdsplaner
Tilrettelæggelse af skolemæssige arrangementer i og uden for undervisningen, så
som mødevirksomhed,ekskursioner, underholdning, fester o.l
Udarbejdelse og administration af skolens ordenssystem
fordeling af tilsynsopgaver med elever og samlinger
Fordelingaf den af bestyrelsen fastsatte sumtil indkøb af undervisningsmidler og
undervisningsinventar.

$ 10

Regnskabogrevision

Stk. 1.
Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. maj. Årsrapporten
opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie
kostskoler.
Stk.2.
Revisionenskal være afsluttet inden den 1. maj hvorefter den reviderede årsrapport,
bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand til forelæggelse på førstkommende
ordinære generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det reviderede
regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en
erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen.
Stk. 3.

Regnskabsåret er kalenderåret

$ 1l

Tegningsret

Stk. l.
Institutionen tegnes af bestyrelsensformand og næstformand. Tegningsretten kan
ikke delegeres.
Stk. 2.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves 2/3-dels flertal af

bestyrelsesmedlemmerne,herunder formandens underskrift.

$ 12

Vedtægtsændringer

Stk. 1.
Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling såfremt 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemmer for forslaget

$ 13

Nedlæggelse

Stk. 1.
Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor
mindst 2/3-dele af alle fremmødte medlemmer stemmer for. Opnås ikke sådant flertal, kan
beslutningen om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med
almindeligt flertal af de mødte medlemmer.
Stk. 2.
Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med
formålsbestemmelserne, skal den nedlægges.
Stk. 3.
Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den
økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i
Skifteretten eller ved likvidation.
Stk. 4.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den
økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes
o overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5.

Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til

skoleformål der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

Såledesvedtaget på generalforsamlingen den 17. september 2020
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