Vedtægter for Støtteforeningen for Arrild Privatskole.
§ 1 Navn
Foreningens navn er Støtteforeningen for Arrild Privatskole.
§ 2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er Arrild, 6520 Toftlund.
§ 3 Formål
Foreningens formål er, at støtte Arrild Privatskoles virksomhed og bidrage til bedre muligheder
for elevernes faglige og sociale trivsel.
§ 4 Medlemskab
Enhver person, virksomhed eller gruppe, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem.
Virksomheder og andre interesserede kan vælge at tegne sponsorater for foreningen uden derved
at blive medlem. Sponsorater kan efter ønske tegnes anonymt.
§ 5 Kontingent
Foreningens bestyrelse fastsætter hvert år ved regnskabsårets start kontingentstørrelsen.
§ 6 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer. Henholdsvis 3 og 2 personer er på valg hvert år
ved generalforsamlingen.
Der vælges 2 suppleanter der er på valg hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen hvert år. Bestyrelsen
fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan invitere repræsentanter for Arrild Privatskole til at deltage i møder.
Formand og kassereren kan hver for sig tegne foreningen.
Bestyrelsen kan ikke stifte gæld.
Bestyrelsen disponerer over indkomne midler i overensstemmelse med foreningens formål.
§ 7 Generalforsamlingen
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden
den 15. april efter mindst 14 dages varsel.
Forslag til generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 4 uger før
generalforsamlingen.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af protokolfører
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab fremlægges
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

7.
8.

Valg af revisor
Eventuelt

Alle valg til bestyrelsen skal foretages skriftligt efter indhentning af skriftlige forslag. Alle valg
foretages ved almindeligt stemmeflertal. Står 2 kandidater lige, foretages omvalg 1 gang, herefter
lodtrækning.
Foreningens regnskab revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.
1 revisor samt 1 revisorsuppleant er på valg hvert år.
Protokollen underskrives af dirigenten.
§ 8 Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 10 medlemmer fremsætter ønske herom over
for bestyrelsen, eller mindst 3 af bestyrelsens medlemmer ønsker en sådan afholdt.
Ekstraordinær Generalforsamling indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden
skal oplyses ved indkaldelse
§ 9 Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Foreningens regnskab revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.
1 revisor samt 1 revisorsuppleant er på valg hvert år.
Regnskabet skal ved fremlæggelsen på generalforsamlingen være påtegnet af de 2
revisorer.
§ 10 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på en
generalforsamling stemmer for et forslag herom.
§ 11 Opløsning
Foreningen kan kun opløses, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for
dette. Såfremt dette ikke er tilfældet, indkaldes til ny generalforsamling tidligst 14 dage efter den
først afholdte.
Eventuelle midler skal da overgå til foreninger i Arrild efter beslutning på
generalforsamlingen i forbindelse med opløsning.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 26. maj 2004
Ændret på generalforsamlingen den 28. marts 2012
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