Vedtægter for foreningen ” Trelleborg Friskoles Støtteforening ”
§ 1 Foreningens navn og formål:
Foreningens navn er Trelleborg Friskoles Støtteforening med hjemsted i Slagelse Kommune.
Foreningens formål er:
• At generere indtægter til Trelleborg Friskole
• At sikre et højt aktivitetsniveau på Trelleborg Friskole
Indtægter genereret af Trelleborg Friskoles Støtteforening kan kun anvendes til formål der umiddelbart
kommer Trelleborg Friskole til gode.
Bestyrelsen i Trelleborg Friskoles Støtteforening beslutter hvilke aktiviteter der understøttes, og har egen
konto separat fra Trelleborg Friskole.
Alle aktiviteter afholdt af foreningen skal understøtte friskolens værdigrundlag.
§ 2 Medlemmer:
Såvel foreninger, organisationer, erhvervsvirksomheder - private som offentlige - og privatpersoner kan
optages som medlemmer.
Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
§ 3 Kontingent:
Medlemmer betaler et årligt kontingent til foreningen. Kontingentet fastsættes på den årlige
generalforsamling.
Kontingentet kan differentieres således at forskellige medlemstyper betaler forskelligt kontingent.
§ 4 Bestyrelsen og forretningsudvalg:
Bestyrelsen består af 5 personer.
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling - jf. § 6.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og en kasserer
Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.
Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.
Beslutning om køb, salg, leje, låneoptagelse eller pantsætning af faste ejendomme og om deltagelse i
erhvervsmæssig virksomhed kræver dog samtlige bestyrelsesmedlemmers accept og underskrift.

§ 5 Generalforsamling:
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i umiddelbar forlængelse af Trelleborg Friskoles ordinære
generalforsamling.
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker jf. vedtægterne for Trelleborg Friskole
Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer skal kort omtales i indkaldelsen.
Forslag som måtte ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling indsendes skriftlig jf. vedtægterne
for Trelleborg Friskole.

Dagsorden:
• Valg af dirigent.
• Bestyrelsens beretning.
• Godkendelse af regnskab.
• Indkomne forslag.
• Fastsættelse af kontingent.
• Valg af medlemmer til bestyrelsen.
• Valg af suppleant.
• Valg af revisor.
• Evt.
Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år.
Der udpeges et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsen for Trelleborg friskole således af bestyrelsen i Trelleborg
Friskoles Støtteforening tæller 5 medlemmer.
Der vælges hvert år 1 suppleant for en 1 års periode.
Der vælges hvert år 1 revisor for en 1 års periode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med: Formand, næstformand, kasserer og 2 menige
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vedtager sin egen forretningsorden.
Alle beslutninger bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer og/eller om foreningens opløsning
træffes ved almindeligt stemmeflertal. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde på
generalforsamlingen. For at kunne udøve stemmeret skal kontingent være rettidigt indbetalt.
Til forandring af vedtægter kræves at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Beslutning om opløsning af foreningen kan dog kun træffes af en generalforsamling indkaldt i dette
øjemed.
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes og varsles på ovenfor nævnte måde, indkaldes så ofte
bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når skriftlig anmodning herom fremsættes for bestyrelsen af
mindst halvdelen af foreningens medlemmer.
§ 7 Regnskab og revision:
Foreningens regnskabsår følger vedtægter for Trelleborg Friskole
Foreningens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt.
§ 8 Opløsning af Trelleborg Friskoles Støtteforening:
Ved opløsning af foreningen uddeles dennes eventuelle formue til almennyttige formål som besluttes på
generalforsamlingen.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling

Trelleborg d.
Dirigent ____________________________

