Vedtægter for Skoleforeningen ved Den selvejende institution Michael Skolen
Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring
April 2019
§l
Navn
Foreningens navn er Skoleforeningen ved Den selvejende institution Michael Skolen, Rudolf Steiner
Skolen i Hjortespring. Navnet tilmeldes i foreningsregistret.
§2

Formål
Foreningens formål er:
1. at støtte driften og udvidelsen af Den selvejende institution Michael Skolen, Rudolf
Steiner Skolen i Hjortespring, hvis praktiske udformning af Rudolf Steiners
pædagogiske ideer udelukkende påhviler skolens lærerkollegium.
2. at arrangere foredrag og kurser, der belyser disse ideer.
3. at vælge medlemmer til Michael Skolens bestyrelse.

§3

 Medlemmer af Skoleforeningen
1. Medlem af foreningen kan enhver blive, der vil arbejde for og respektere foreningens formål,
som det er udtrykt i formålsparagraffen.
2. Æresmedlemmer udnævnt af bestyrelsen.
3. Medlemmer er alle forældre til børn på skolen og i børnehaven Brombærhuset.
Udmeldelse af foreningen kan ske skriftlig inden januar måned.

§4

Generalforsamling
1. Generalforsamlingen består af medlemmer af Skoleforeningen ved Michael Skolen.
2. Ordinær generalforsamling afholdes inden d. 1. maj og en uge inden generalforsamlingen i
Den selvejende institution Michael Skolens generalforsamling, med 14 dages skriftligt varsel
og med en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:
●
●
●
●
●

Valg af dirigent.
Skoleforeningens årsberetning.
Regnskabsaflæggelse af det af bestyrelsens godkendte regnskab og budgetforslag.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2årig periode af og blandt Skoleforeningens
medlemmer.
● Valg af mindst 2 suppleanter og højst 7 suppleanter for en 1årig periode af og blandt
Skoleforeningens medlemmer.
● Valg af revisor for en 2årig periode – i ulige år.
● Evt.
3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftlig indgivet til

bestyrelsen senest 7 dage inden generalforsamlingen.
Forslag af særlig vigtig art bekendtgøres i givet fald medlemmerne ved yderligere skrivelse
umiddelbart efter fristens udløb.
4. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvis det ønskes
ved skriftlig afstemning – og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de
fremmødte medlemmers antal.
Hvert medlem af Skoleforeningen har én stemme. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt.
5. Der føres protokol over det, der er vedtaget på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af
dirigenten.
6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst halvdelen af
medlemmerne skriftligt kræver det, og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsorden skal
opgives.
7. Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 5/6 af bestyrelsens stemmer, efterfulgt af en
godkendelse med almindelig stemmeflerhed på generalforsamlingen.
Bestyrelsen
1. Bestyrelsen består af 12 medlemmer. 7 medlemmer vælges af generalforsamlingen
blandt Skoleforeningens medlemmer, dog kan skolens ansatte og elever ikke vælges på
generalforsamlingen. 5 medlemmer vælges af lærerkollegiet blandt Skoleforeningens
medlemmer. Lærerkollegiets valg af bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsen i
hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.
2. Henholdsvis 4 og 2 af hver gruppe er på valg hvert lige år, medens 3 er på valg i de
ulige år. Endvidere vælges mindst 2 suppleanter og højst 7 suppleanter for et år ad
gangen.
3. Ved frafald af et bestyrelsesmedlem erstattes denne af en suppleant.

§5

Bestyrelsens opgaver
1. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og formand og næstformand vælges af bestyrelsens
midte.

§6

2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningens midler forvaltes i henhold til formål i § 2.
3. Bestyrelsen udpeger 3 medlemmer til Den selvejende institution Michael Skolens
bestyrelse. Med udpegningen af disse medlemmer skal Skoleforeningen arbejde på at sikre, at der i
den selvejende institutions Michael Skolens bestyrelse er samlet relevante kompetencer, f.eks.
økonomiske og antroposofiske. Skolens ansatte eller elever kan dog ikke være medlemmer i
skolens bestyrelse i henhold til skolens vedtægter § 10, stk.10 – 13.

Undlader skoleforeningens bestyrelse at give besked herom, bliver de manglende medlemmer valgt
på skolens generalforsamling i forældrekredsen.
4. Bestyrelsens møder ledes af dennes formand og i dennes fravær næstformanden, og
forhandlingerne protokolleres.
5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dennes medlemmer er til stede.
Forslag bortfalder ved stemmelighed. Såfremt bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes
skriftlig med 8 dages varsel til ekstraordinært bestyrelsesmøde, der uanset de mødtes antal er
beslutningsdygtig.
6. Til vedtægtsændringer kræves 5/6 af bestyrelsen stemmer, efterfulgt af en godkendelse med
almindelig stemmeflerhed på generalforsamlingen.
7. Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år inden d. 1. marts udarbejdes et retvisende
regnskab og et budget for det efterfølgende år.
8. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, der mindst indeholder bestemmelse om, hvordan
indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.
§ 7  Kontingent
Kontingent opkræves mindst én gang årligt inden generalforsamlingen.
Kontingent ændringer fastsættes af Michael Skolens bestyrelse efter anmodning fra skoleforeningens
bestyrelse inden årets generalforsamling.
§ 8 Foreningens midler
Foreningens midler fremkommer som følger:
1. Medlemmernes kontingent.
2. Gaver, legater og testamentariske gaver fra såvel medlemmer som ikke-medlemmer.
3. Indtægter fra virksomhed, som foreningen foranstalter.
§ 9 Økonomiske forpligtelser
Medlemmer af bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens gæld og kan ikke modtage honorar af
foreningens midler, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
§ 10 Tegningsret
Foreningen tegnes retsgyldigt af formanden eller næstformanden sammen med endnu et
bestyrelsesmedlem. Dog skal hvad angår køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal den samlede
bestyrelses samtykke foreligge.

§ 11 Eksklusion
Dersom et bestyrelsesmedlem modarbejder foreningens formål, kan det ekskluderes af foreningen,
såfremt bestyrelsen på 2 med 8 dages mellemrum afholdte bestyrelsesmøder beslutter dette med 2/3
flertal. Forinden beslutningen træffes, skal medlemmet opfordres til skriftligt selv at ytre sig. En af
bestyrelsen vedtagen eksklusion skal for at opnå gyldighed godkendes af generalforsamlingen.
§ 12 Foreningens ophævelse
Dersom foreningen ikke længere har mulighed for at virke i overensstemmelse med
formålsparagraffen, vil den være at ophæve efter vedtagelse i bestyrelsen af 2/3 af samtlige dennes
medlemmer, og på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
På den første af disse skal 2/3, på den anden 3/4 af de mødte stemme for ophævelsen. Mulige
overskydende midler, efter indfrielse af gæld og økonomiske forpligtelser, skal tilfalde en eller flere
almennyttige institutioner, der arbejder i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.
Vedtaget den 14. juli 1976. Ændringer vedtaget 25. april 1978, 9. marts 1984, 25. april 2000, 26. april
2008, 9. april 2013, 14.marts 2015, 12.marts 2016 og 3.april 2019.

