Vedtægter for foreningen
Skovbyskolens Venner

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1.
Foreningens navn er "Skovbyskolens venner".
Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Skovby, Skanderborg kommune.
§ 2. Formål
Stk. 1.
At udvikle Skovbyskolens ude- og indearealer, så rammerne for socialt samvær for
skolens elever bliver endnu bedre.
At understøtte fælles sociale og trivselsfremmende arrangementer for Skovbyskolens
elever.
Stk. 2.
Formålene skal realiseres gennem frivillige kontingentmidler, sponsorstøtte,
overskudsgivende sociale arrangementer samt frivilligt arbejde.
§ 3. Medlemskab
Stk. 1.
Alle kan blive medlem.
Stk. 2.
Medlemskab træder i kraft efter indbetaling af kontingent. Medlemskabet følger skoleåret
og fornyes hvert år.
§ 4. Kontingent, sponsorstøtte og donationer
Stk. 1.
Kontingentet udgør kr. 150,00 for et familiemedlemskab.
Stk. 2.
Virksomheder kan også tegne medlemskab. Kontingentet udgør i sådanne tilfælde kr.
1000,00. Virksomheder kan derudover indgå aftaler om sponsorater af konkrete
projekter.
Stk. 3.
Alle kan donere beløb til foreningen.
§ 5. Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2.
Kun medlemmer af foreningen har stemmeret. Hvert medlemskab kan afgive 1 stemme.
Stk. 3.
Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
§ 6. Generalforsamlingens ledelse
Stk. 1.

En generalforsamling vælger blandt de deltagende, stemmeberettigede medlemmer sin
dirigent. Dirigenten leder forhandlingerne og de nødvendige afstemninger samt fungerer
som stemmetæller, hvis dette er påkrævet.
Stk. 2.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet
generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Stk. 3.
Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, medmindre forsamlingen vedtager anden
fremgangsmåde.
§ 7. Ordinær generalforsamling
Stk. 1.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i starten af skoleåret, senest ultimo
oktober.
Stk. 2.
Tidspunkt for ordinær generalforsamling samt foreløbig dagsorden bekendtgøres ved
opslag på Skovbyskolens hjemmeside samt offentlige opslag i nærområdet med mindst
14 dages varsel.
Stk. 3.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningsbestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4.
Endelig dagsorden samt indkomne forslag præsenteres på generalforsamlingen.

§ 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling
Stk. 1.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af referent
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab samt godkendelse heraf
5. Valg af revisor for næste regnskabsår
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Eventuelt
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, hvis mindst 30 % af foreningens
medlemmer og/eller mindst 2 medlemmer af foreningens bestyrelse begærer det.
Begæringen skal være skriftlig, og det skal være anført, hvad der ønskes behandlet på
generalforsamlingen. Begæringen afleveres til foreningens bestyrelsesformand.
Stk. 2.
Generalforsamlingen skal holdes senest 1 måned efter, at begæringen er modtaget.
Stk. 3.

Tidspunkt for ekstraordinær generalforsamling bekendtgøres ved opslag på
Skovbyskolens hjemmeside samt offentlige opslag i nærområdet med mindst 7 dages
varsel.
Stk. 4.
Ekstraordinær generalforsamling kan kun gennemføres, hvis mindst ét af de medlemmer
eller pågældende bestyrelsesmedlemmer, der har begæret den, er til stede.
§ 10. Foreningens ledelse
Stk. 1.
Mellem generalforsamlingerne varetages foreningens ledelse af en bestyrelse.
Stk. 2.
Foreningens bestyrelse består af 5-10 personer. Heraf er 1 medlem udpeget af
Skovbyskolens bestyrelse og 1 medlem af Skovbyskolens ledelse.
Stk. 3.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
Stk. 5.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. I tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme afgørende.
Stk. 6.
Det er udelukkende bestyrelsen, der kan beslutte til hvilke(t) af de ovennævnte formål,
foreningens økonomiske midler kan doneres.
Stk. 7.
Bestyrelsen nedsætter for en realisering af formålene de nødvendige udvalg.
Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem. Personer uden for bestyrelsen
kan inddrages i udvalgenes arbejde, men har ikke stemmeret i spørgsmål af økonomisk
art. Uløselige tvister i et af bestyrelsen nedsat udvalg afgøres af bestyrelsen.
§ 11. Tegningsregler
Stk. 1.
Foreningens bestyrelsesformand og kasserer er bemyndiget til i fællesskab at disponere
over foreningens formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens midler
via elektroniske bankprodukter.
§ 12. Regnskab
Stk. 1.
Regnskabsåret er 1. august til 31. juli.
Stk. 2.
Regnskabet præsenteres på den ordinære generalforsamling, hvor det godkendes
endeligt.
Stk. 3.
Regnskabet offentliggøres én gang årligt på foreningens hjemmeside, senest med
udgangen af oktober.
§ 13. Revision
Stk. 1.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor forud for næste
ordinære generalforsamling.
§ 14. Vedtægtsændringer
Stk. 1.
Vedtægtsændringer kan kun besluttes af lovlig indvarslet generalforsamling.
Stk. 2.
Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget uden
hensyn til antallet af repræsenterede medlemmer.
§ 15. Foreningens opløsning
Stk. 1.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
generalforsamling.
Stk. 2.
Til foreningens opløsning kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for en opløsning.
Stk. 3.
Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for:
1. Primært Skovbyskolens elever
2. Sekundært børne- og ungdomsarbejde i Skovbyområdet
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. august 2012.
Dirigent

