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sendes til offentlig myndighed. Endvidere gælder
indsigten revisionsprotokoller, der er forelagt
bestyrelsen.Skolens årsrapport sendes fra skolen senest
14 dage før generalforsamlingen.
§ 5.

GENERALFORSAMLINGEN, GENERELT.

Stk. I

Generalforsamlingen består af skolekredsens med
lemmer..

Stk. 2

Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne,
se § 15, og træffer beslutning om institutionens
opløsning, se § 16.

Stk. 3

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, se
dog§ 15 og 16.

Stk. 4

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn
til antallet af fremmødte medlemmer, se dog§ 15.

Stk. 5

Afstemninger sker skriftligt, hvis en af de på general
forsamlingen
repræsenterede
stemmeberettigede
personer fremsætter ønske om det. Hvert skolekreds
medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.

Stk. 6

Der føres protokol over det, der foretages og vedtages
på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af
dirigenten.

Stk. 7

Generalforsamlingen afholdes i Skals by.

Stk. 8

Indkaldelse til generalforsamling foretages
bestyrelsen ved almindeligt brev til skolekredsens

af

medlemmer med mindst 3 ugers varsel og med
angivelse af dagsorden.

§ 6.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Stk. I

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden
udgangen af april måned.

Stk. 2

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
Valg af dirigent.
2.
Bestyrelsens beretning.
3.
Forstanderens beretning
Fastsættelse af kontingent.
4.
5.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
6.
Indkomne forslag fra skolekredsens
medlemmer.
7.
Eventuelt.

Stk. 3

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære general
forsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde
senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslaget skal af
bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 1 uge før
generalforsamlingen.
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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
§ 7.
Stk. 1

Ekstraordinær
generalforsamling
afholdes,
når
bestyrelsen eller 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2/5 af
skolekredsens medlemmer ønsker det.

Stk. 2

Begæringen om afholdelse af ekstraordinær general
forsamling skal være skriftlig og indeholde angivelse af
dagsorden. Den indsendes til bestyrelsen.

§ 8.

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING.

Stk. 1

Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlem
mer, der vælges af og blandt skolekredsens medlemmer.
Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret
sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 2

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen og
afgår skiftevis med 4 medlemmer og 3 medlemmer,
første gang med 3 medlemmer efter foretaget lodtræk
ning. Består bestyrelsen af 6 medlemmer, afgår
skiftevis 3 medlemmer årligt. Består bestyrelsen af 5
medlemmer, afgår skiftevis 3 medlemmer og 2 med
lemmer årligt.

Stk. 3

Skolens forstander, lærere og andet personale ved
institutionen, samt elever kan ikke være medlemmer af
bestyrelsen. Eleverne kan ej heller deltage i valg af
bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4

Medlemmer af skolekredsen, der er ansat ved skolen,
har begrænset valgret til bestyrelsen. Deres stemmer
medregnes med højst 10% af de stemmeberettigede
medlemmer af skolekredsen og højst 25% af de afgivne

stemmer. Medarbejdernes stemmesedler
mærkes.

skal

derfor

Stk. 5

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast
bopæl i Danmark.

Stk. 6

Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand.
Bestyrelsen kan tillige vælge en sekretær.

Stk. 7

Såfremt et medlem i valgperioden ikke længere opfyl
der betingelserne for medlemskab jf. lovens § 7, stk 2
og 3 skal vedkommende udtræde af bestyrelsen.
Nyvalg foretages hurtigst muligt for resten af
valgperioden jf. stk. I og §4.

§ 9.

BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR.

Stk. 1

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er
herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal
sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af skolens midler. Bestyrelsen er ansvar
lig overfor skolekredsen. Bestyrelsen er endvidere an
svarlig overfor Undervisningsministeriet, herunder
for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud over
holdes.

Stk. 2

Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen.

Stk. 3

Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pant
sætning af fast ejendom.

Stk. 4

Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.
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Stk. 5

Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan
for skolens overordnede kursusvirksomhed.

Stk 6

Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt
årsrapport og status, se§ 14.

Stk. 7

Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om
institutionens opløsning.

Stk. 8

Bestyrelsen godkender en plan for den årlige evaluering
af skolens virksomhed på grundlag af dens værdi
grundlag.

§ 10.

BESTYRELSENS ARBEJDE M.V.

Stk. I

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 med
lemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 2

Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde
og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.

Stk. 3

Formanden leder forhandlinger og afstemninger og
sørger for, at beslutninger refereres, tillige eventuelle
afstemningsresultater. På det næstfølgende møde under
skrives referatet af de bestyrelsesmedlemmer der deltog
i det refererede møde og referatet indføres i en beslut
ningsprotokol. Referaterne gives fortløbende sidenumre
og formanden underskriver samtlige sider.
Ethvert medlem af bestyrelsen er berettiget til kort af fa
sin afvigende mening indført i protokollen. Formanden
sørger for at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlem
mer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger
ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.

Stk. 5

Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast
ejendom træffes dog ved kvalificeret flertal. Ved kvali
ficeret flertal forstås et medlem mere, end der skal til
for at der er tale om simpelt flertal.

Stk. 6

Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkom
mende eller dennes nærmeste har økonomisk eller sær
lig personlig interesse. I øvrigt gælder forvaltnings
lovens regler om inhabilitet for medlemmerne.

Stk. 7

En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsent
lige hensyn til skolens interesser gør det nødvendigt at
hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne,
herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder
forvaltningsloven kap. 8 om
bestemmelserne
tavshedspligt mv.

Stk. 8

Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager ved
rørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for
medlemmerne.

Stk. 9

Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke økonomisk for
skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens
midler. Dansk lovs almindelige erstatningsregler gælder
for medlemmerne.

Stk. 10

Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.
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protokollat sendes til bestyrelsen. Alle bestyrelsens
medlemmer skal underskrive den
reviderede
årsrapport inden forelæggelse for
generalMedlemmerne
skal
samtidig
forsamlingen.
afgive en erklæring på tro og love om, at
de opfylder betingelserne for medlemskab af
bestyrelsen, jf. lovens §7.

Stk. 3

Stk. 4

§ 15.

VEDTÆGTSÆNDRINGER.

Stk. 1

Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes
af
Undervisningsministeriet
jf.
§
1
tilskudsbekendtgørelsen for frie kostskoler

Stk. 5

Stk. 2

Ændringer af vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse
på to generalforsamlinger med mindst 14 dages mel
lemrum. Til vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de
fremmødte på begge generalforsamlinger.

§ 17.

§ 16.

OPLØSNING.

Stk. 1

Beslutning om opløsning af institutionen kan kun træf
fes på en generalforsamling, hvor mindst 2 /3 af med
lemskredsens medlemmer stemmer for opløsning.
Opnås et sådant flertal ikke, kan forslaget om opløsnin
gen mindst 14 dage senere forelægges på en ny general
forsamling. Det kan da vedtages med simpelt flertal af
de fremmødte medlemmer.

Stk. 2

Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i
overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den
opløses.

Opløses institutionen, skal den siddende bestyrelse fun
gere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og pas
siver er gennemført, eller opløsningen overgået til be
handling i skifteretten eller til likvidation.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens
aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages
efter gældende bestemmelser, samt for at nettoformuen
anvendes i overensstemmelse med afsnit 5 nedenfor.
Overskydende midler anvendes med Undervisnings
ministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i
henhold til gældende regler om frie kostskoler.

IKRAFTTRÆDEN.
Disse vedtægter, som blev vedtaget på generalforsam
lingen den 18.06.10 og 02.07.2010, træder i kraft, når
Undervisningsministeriets godkendelse foreligger.
Samtidig ophæves de hidtidige vedtægter, oprindeligt
vedtaget den 07.06.93 og ændret på generalforsamlin
ger den 16.06.95, 14.08.95, 14.06.96, 09.09.96,
28.05.02 , 09.09.02, 20.9. 03, 19.01.04, 28.04.09 og d.
19.06.09
Således vedtaget på generalforsamlingerne den 20.4.10,
18.6.10 og den 02.07.10

