Vedtægter for Støtteforeningen Vilsted Friskoles Venner
§1

Navn og hjemsted
Foreningens navn er Støtteforeningen Vilsted Friskoles Venner.
Foreningen er hjemmehørende i Vesthimmerlands kommune.

§2

Formål A: Aktiviteter
Foreningens formål er, at støtte Vilsted Friskole med økonomiske tilskud til nogle af
skolens ønsker, samt at lave aktiviteter der genererer overskud hertil.
Formål B: Udlejning
Foreningen forestår udlejning af bygningen Storkereden, beliggende på Troldbjergvej
6, 9670 Løgstør.
Foreningen forestår udlejningen af Vilsted Friskoles gymnastiksal til almene formål,
samt til private fester/formål.
Foreningen forestår udlejningen af grunden Hobrovej 114. Foreningen har IKKE
noget med bygningen Gimle / Byens Hus at gøre.

§3

Medlemmer
Som medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og
vedkende sig nærværende vedtægter.

§4

Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i
umiddelbar forlængelse af Vilsted Friskoles generalforsamling.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt i forbindelse med Vilsted Friskoles
indkaldelse til generalforsamling i ugebrev, mindst 14 dage før afholdelse af
generalforsamlingen.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt fremmødte deltagere ved
generalforsamlingen.
Stemmeberettigede er medlemmer af støtteforeningen Vilsted Friskoles Venner og
Vilsted Skoles forældrekreds.
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§5

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det
nødvendigt eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom
med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt
med mindst 14 dages varsel.

§6

Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, samt 2
suppleanter, som vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituere sig hurtigst muligt efter generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I ulige år vælges der 2
bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges der 3 bestyrelsesmedlemmer.
Hvert år vælges der 2 suppleanter som sidder i 1 år af gangen.
Der føres protokol over bestyrelsens møder.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§7

Økonomi
Kontingentet, fastsættes af den til enhver tid siddende bestyrelse, som skal
godkendes på generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt ekstern revisor.
Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

§8

Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden. Tegningsretten må til enhver tid fremgå
af bestyrelsesprotokollen.
Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter
med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.
Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget som er foreningen
tilhørende. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens
forpligtelser.

§9

Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling
stemmer herfor.

§10

Opløsning
Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
Foreningens eventuel formue tilfalder Vilsted Friskole, hvis foreningen ophæves.
Således vedtaget på foreningens generalforsamling
Vilsted den: ________________
_______________________________

