FORÆLDREFORENINGEN VED
HVINNINGDALSKOLEN

Vedtægter for Hvinningdalskolens Forældreforening vedtaget på
generalforsamling den 11. oktober 2006 (ændret på generalforsamlingen
den 7. oktober 2014)
§ 1 Navn
Foreningens navn er Hvinningdalskolens Forældreforening.
§ 2 Foreningens formål
Foreningen har til formål at medvirke til det bedst mulige samarbejde mellem skole og hjem.
Formålet søges fremmet ved afholdelse af et antal mere socialt prægede arrangementer for elever og
pårørende. Desuden kan der afholdes medlemsmøder, hvor almene skolespørgsmål kan blive
drøftet, herunder møder med klasserådene, skolens ledelse og skolens bestyrelse. Foreningen kan
yde tilskud til sociale, faglige og kulturelle formål, som kommer skolen og dennes elever til gode.
Foreningen søger samarbejde med såvel skolens personale, skolebestyrelse, elevråd og klasseråd.
§ 2a
Hvis bestyrelsen finder, at der er behov derfor, bemyndiges den til at oprette en fond i
overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.
§ 3 Medlemmer af foreningen
Som medlem kan optages forældre til elever på skolen.
§ 4 Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
§ 5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Beslutninger på generalforsamlingen
træffes ved simpelt flertal, uanset det fremmødte antal medlemmer. Dog kræver vedtægtsændringer
3/5 af de afgivne stemmer.
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i 4. kvartal. Indkaldelse skal finde sted med mindst 14
dages varsel på Forældreintra.

Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab og fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af revisor
Eventuelt
§ 6 Generalforsamlingens beslutninger

Medlemsforslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden eller
sekretæren i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Forslag til
vedtægtsændringer skal meddeles skriftligt til medlemmerne samtidig med indkaldelse til
generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 25
medlemmer skriftligt anmoder derom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling
kan kun behandle de forslag, der har foranlediget dens indkaldelse. Ekstraordinær
generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at anmodning er kommet bestyrelsen i hænde.
§ 7 Bestyrelsens sammensætning
Foreningens bestyrelse består af seks medlemmer valgt af generalforsamlingen. Valgbare til
bestyrelsen er forældre til børn indskrevne på skolen. 3 medlemmer vælges i lige år, 3 medlemmer
vælges i ulige år. Hvert år vælges 1 til 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden. Skoleinspektøren, en repræsentant fra skolebestyrelsen, en repræsentant udpeget
af det pædagogiske råd samt eventuel elevrådsformand kan indkaldes til bestyrelsens møder.
Bestyrelsens forhandlinger føres til protokols.
§ 8 Regnskab
Regnskabet går fra den 1. august til den 31. juli. Regnskabet føres i en kassebog og afsluttes af
kassereren og revideres af revisoren. Det reviderede regnskab godkendes og underskrives af den
samlede bestyrelse inden den ordinære generalforsamling.
§ 9 Fuldmagt til foreningens midler
Den til enhver tid siddende formand og eller kasserer har fuldmagt til foreningens konto og den til
enhver tid siddende bestyrelse tager ved simpelt flertal stilling til anvendelse af foreningens midler i
overensstemmelse med foreningens formål, jfr. § 2
§ 10 Opløsning af foreningen
Opløsningen af foreningen kan kun finde sted på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor
mindst 3/5 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsningen ved den første, medens der
ved den anden kun kræves simpelt flertal. Ved opløsning af foreningen beslutter den afgående

bestyrelse, hvad foreningens eventuelle midler kan anvendes til gavn for skolen/skolens elever, jfr.
foreningens formål i § 2.

