
Vedtægter

Skolekredsen for Hedens Efterskole

1. Foreningen navn er: Skolekredsen for Hedens Efterskole

2. Foreningen erstatter: Foreningen til stiftelse af efterskolen En Bro til Livet.

3. Skolekredsen er hjemmehørende på adressen: Bavnevej 5, Sdr. Resen, 7470 Karup J,

Viborg Kommune

1. Skolekredsens formål er igennem et bredt netværk at udbrede kendskabet til Hedens

Efterskole, samt bidrage til at udvikle og styrke skolen Dette sker ved blandt andet at

bevare kontakten mellem skolen, eleverne og forældrene, samt hjælpe til ved større

arrangementer og arbejdsdage på skolen.

1. Skolekredsen kan give økonomisk støtte til skolen i form af engangsbeløb så Hedens

Efterskole får mulighed for anskaffelse af genstande, materiel eller udføre aktiviteter,

der styrker den pædagogiske og faglige udvikling af Hedens Efterskole og være til gavn

for skolens miljø. Der ydes ikke støttet til almindelige driftsudgifter.

2. Når en ansøgning fra Hedens Efterskolen er godkendt af Skolekredsens bestyrelse,

reserveres beløbet i3 måneder. Derefter bliver beløbet tilbageført til Skolekredsen

1. Som medlem af Skolekredsen kan optages personer, der kan tilslutte sig Skolekredsens

formål og vedkende sig nærværende vedtægter samt betale det årlige kontingent, der

er fastsat af generalforsamlingen. Medlemskabet er personligt og giver ret til at deltage

og afgive stemme på Skolekredsens og Hedens Efterskolen generalforsamlinger.
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1. Skolekredsens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden

udgangen af april måned.

2. Generalforsamlingen indkaldes skriRligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af

dagsorden. Indkaldelse kan ske både analogt og digitalt.

3. Generalforsamlingens dagsorden er:

a. Valg af dirigent

b. Årsberetning

c. Fremlæggelse af regnskab

d. Fastsættelse af kontingent

e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

f. Valg af revisor

g. Indkomne forslag
h. Eventuelt

4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde

senest 7 dage inden generalforsamlingen afholdes.

5. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

$ 5

1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal i bestyrelsen finder det

nødvendigt. eller når mindst ly4 af foreningen medlemmer stiller skriftligt krav herom

med angivelse af dagsorden.

2. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages varsel.

Indkaldelse kan ske analogt eller digitalt.

r'')

1. Skolekredsen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, som vælges af

generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan

finde sted. Første gang vælges 3 medlemmer for l år, således at der bliver skiftevis

udskiftning.

2. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af Skolekredsen, der er myndige. Medarbejdere

og elever på Hedens Efterskole kan ikke vælges til Skolekredsens bestyrelse.

$ 7
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3 Skolekredsens bestyrelse konstituerer sig selv hurtigst efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der udarbejdes skriftligt, afholder

møder og nedsætter udvalg efter behov. Bestyrelsen fører protokol over sine

forhandlinger.

Bestyrelsen indkaldes af formanden, og bestyrelsen skal indkaldes hvis mindst 2

medlemmer fremsætter ønske herom.

Skolekredsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Der kan ikke stemmes

ved fuldmagt. l tilfælde af stemmelighed, er formanden stemme udslagsgivende.

Udtræder flere bestyrelsesmedlemmer, skal der indkaldes til ekstraordinær

generalforsamling

4

5

6.

'')

1. Kontingent for medlemskab i Skolekredsen fastsættes hvert år på den ordinære

genere Iforsamling .

$ 8

1. Skolekredsens regnskabsår er kalenderåret.

2. Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke vederlag for deltagelse i bestyrelsesarbejdet,

men kan beslutte af afholdte udgifter dækkes.

3. Regnskab revideres af en revisor, som er valgt af generalforsamlingen. Regnskabet

fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

$ 9

\

1. Skolekredsen tegnes af formanden og næstformanden. Tegningsretten skal til enhver

tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.

2. Skolekredsens ejendele tilhører skolekredsen som juridisk person. Skolekredsen hæfter

med sine ejendele for opfyldelse af de af skolekredsen indgåede forpligtelser.

$ 10

1. Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af de

fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne
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Beslutning om opløsning af Skolekredsen træffes på to på hinanden følgende

generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Mindst %l af de

fremmødte på hver generalforsamling skal stemme for opløsningen.

Besluttes det at opløse Skolekredsen, træffer den sidste generalforsamling beslutning ved

almindelig stemmeflertal om anvendelsen af foreningens midler i tættest mulig

overensstemmelse med Skolekredsens formål.

Således vedtaget påJ;li3p el iordinære generalforsamling 17 maj 2021

/''\
Finn Eilenberger - dirigent

dhammer Gitte Vinther

STeeN UAb.tG

....... -)-«ak,
Susanne Lauritsen
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