VEDTÆGTER
For
OKSBØL FRISKOLES STØTTEFORENING

-§1- Navn & Stiftelse
Foreningens navn er OKSBØL FRISKOLES STØTTEFORENING
Foreningen er stiftet den 11. marts 1991.
-§2- Foreningen
Foreningen er hjemmehørende i Oksbøl Sogn, Nordborg kommune.
Foreningens formål er: I videst muligt omfang at støtte arbejdet med oprettelsen af en
friskole i Oksbøl Sogn pr. 1. august 1992 og når skolen er oprettet løbende at støtte dens
arbejde såvel fysisk som økonomisk.
-§3- Medlem
Som medlem kan optages enhver, der vil arbejde med på Oksbøl Friskoles idégrundlag,
således som det kommer til udtryk i friskolens vedtægter og som vil bidrage hertil
økonomisk.
Medlemskontingent vedtages af generalforsamlingen.
-§4- Myndighed
Den øverste myndighed i alle foreningens anliggender har generalforsamlingen på hvilken
hvert medlem er stemmeberettiget.
Hvert medlem har på generalforsamlingen kun én stemme.
Medlemmerne kan kun udøve deres stemmeret ved personlig tilstedeværelse på
generalforsamlingen.
-§5- Generalforsamlingen
Foreningens ordinære generalforsamling holdes én gang årligt i første kvartal.
Generalforsamlingen varsles med mindst 14 dage ved offentliggørelse på relevante medier.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Beretning
4. a. Regnskab
b. Fastsættelse af medlemskontingent
5. Valg
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
b. Valg af to suppleanter til bestyrelse
c. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt.
Forslag til dagsordenens pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før
generalforsamlingen.
Fremsatte forslag afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

-§6- Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter beslutning i bestyrelsen, og skal
afholdes, når det forlanges af mindst 2/3 af foreningens medlemmer.
Et sådant forlangende skal indgives skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af et
motiveret forslag.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som ordinær generalforsamling.
Fremsatte forslag afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
-§7- Bestyrelsen
Bestyrelsen består af syv eller ni medlemmer, bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2årig periode. Såfremt det bliver nødvendigt for suppleanten at indtræde i bestyrelsen for et
afgående medlem, sidder suppleanten indtil næste generalforsamling; her vælges et nyt
medlem for den resterende tid. Genvalg er tilladt.
Opstilling til valg foretages skriftligt.
Der vælges endvidere to suppleanter for en 1-årig periode.
-§8- Konstituering & Møder
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det fornødent, eller når mindst fire af
bestyrelsens medlemmer finder det fornødent.
Dagsorden skal angives.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede inkl. formand eller næstformand.
Beslutninger kan træffes på bestyrelsesmøde eller i fornødent omfang ved
mailkorrespondance mellem bestyrelsesmedlemmer hvis alle er enige kan dette besluttes
hvis uenighed skal punktet tages op på det efterfølgende møde.
Bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol, som føres og opbevares af sekretæren.
-§9- Forpligtigelse
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan forpligte foreningen når flertallet er til stede inkl. formand eller
næstformand.
-§10- Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt
medlemmerne udenfor bestyrelsen valgte revisorer.
Revisor og en suppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.
-§11- Formue
Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt
være rentebærende.
-§12- Formue
I tilfælde af beslutning om foreningens ophævelse overdrages formue og aktiver til Oksbøl
Friskole, og ellers med 1/2 til Broballe Idrætsforening (BIF) og med 1/2 til Oksbøl
Sogneforening efter generalforsamlingens beslutning.

-§13- Foreningen / Forpligtigelse
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive
formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover
hvad der er omtalt i §3.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller aktiver –
jfr. dog § 12 stk. 2.
-§14- Forandringer
Forandring af foreningens vedtægter skal vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3
af foreningens medlemmer.
Stemmer ikke 2/3 af medlemmerne for forslaget indkaldes til en ny generalforsamling, der
afholdes senest tre uger efter den første, og dennes beslutning bliver afgørende, for så vidt
2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers
antal.
Ændringer i denne vedtægt kan kun ske med 2/3 deles majoritet på en generalforsamling,
hvor forslag til ændring er på dagsordenen.
Medlemmerne er underkastet foreningens vedtægter, således som disse er, eller som de
senere på lovlig måde måtte blive forandret.
____________________________________________________________________
(Dirigent)
§7 ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 22. marts 1995
____________________________________________________________________
(Dirigent)
§5 ændret ved generalforsamling den ?? marts 2009
_______________________________________________________________________________________
(Dirigent)
§5, §7, §8, §12 og §14 ændret ved generalforsamlingen den 22. marts 2018
_______________________________________________________________________________________
(Dirigent)
§5, §7, §8 og §9 ændret ved ekstra ordinærgeneralforsamlingen den 1. juli 2021

_______________________________________________________________________________________
(Dirigent/Ordstyrer) & (Formand)

