
VEDTÆGTER 
for 

Støtteforeningen af 29. marts 2011 
 
 

§ 1 
Støtteforeningen af 29. marts 2011 er en selvejende institution med hjemsted i Køge Kommune.  
 

§ 2 
Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til Herfølge Privatskole.  
 
Foreningen kan herudover erhverve grunde og opføre bygninger, enten med salg eller udlejning for øje.  
 

§ 3 
Som medlemmer kan optages enhver, som er interesseret i Herfølge Privatskole. 
 
Hvert medlem indbetaler til foreningen et indskud i forhold til hvad medlemmet måtte ønske. 
 
For medlemmer optaget i foreningen før 8.12.2011 ses indskuddet som et lån, der tilbagebetales, når der 
ikke længere er behov for at støtte Herfølge Privatskole økonomisk, og når det er muligt for Herfølge 
Privatskole at tilbagebetale den ydede støtte til foreningen. 
 
For medlemmer optaget i foreningen 8.12 2011 og herefter, betales et kontingent, der udgør 50 kroner 
årligt. 
 
 

§ 4 
Foreningens eventuelle driftsoverskud anvendes til økonomisk hjælp til Herfølge Privatskole, 
foreningens engagementer og for skolebørn på Herfølge Privatskole.  
 
Bidrag fra foreningens medlemmer giver ikke ret til nogen del i Støtteforeningens formue eller til 
udbytte af nogen art. 
 
For medlemmer optaget i foreningen før 8. december 2011 besluttes det på generalforsamlingen 
hvordan medlemmernes indskud tilbagebetales. 
 

§ 5 
Et medlem indtrådt i foreningen efter 8.12.2011 kan udtræde af foreningen med 3 måneders varsel. 
 

§ 6 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse sker med 21 dages varsel, der 
dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 7 dage. Forslag, der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Dagsordenen 
udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag der ikke er optaget på dagsordenen kan ikke 
bringes til afgørelse på generalforsamlingen. 
 
 
 



Dagsorden omfatter:  
 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Forelæggelse af regnskab. 
4. Forelæggelse af budget til godkendelse. 
5. Forslag til aktiviteter i det kommende år. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. 
7. Valg af revisor. 
8. Indkomne forslag. 
9. Eventuelt.  

 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst en 
tredjedel af medlemmerne fremsætter forslag herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal 
afholdes senest en måned efter bestyrelsen har modtaget begæring herom.  
 
Der føres en beslutningsprotokol over generalforsamlingen og denne underskrives af dirigenten.  
 

§ 7 
På generalforsamlingen har hvert medlem, der har betalt kontingent, en stemme, og der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt.  
 
Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer kræves dog 3/4 
stemmemajoritet. Vedtages en vedtægtsændring uden ovennævnte 3/4 stemmeflertal, skal vedtagelser 
for at have gyldighed bekræftes af en efterfølgende generalforsamling, hvor vedtagelsen kan ske ved 
almindelig stemmeflertal af de fremmødte.  
 

§ 8 
Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer dog minimum 7 plus 2 suppleanter. 1 medlem samt 1 
suppleant findes blandt skolens medarbejdere. De øvrige medlemmer findes blandt foreningens 
medlemmer og højest 1 medlem må samtidig være bestyrelsesmedlemmer for Herfølge Privatskole. 
 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. 
Genvalg kan finde sted. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne og foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld. De kan 
ikke modtage honorar af skolens midler. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have bopæl i 
Danmark.  
 

§ 9 
Bestyrelsen varetager de nødvendige forretninger i forbindelse med støttearbejdet og kan uden særlig 
bemyndigelse selv iværksætte ethvert støtteprojekt, der ikke indebærer grundkøb eller byggeri. 
Grundkøb og byggeri kan alene iværksættes efter vedtagelse på en generalforsamling.  
 
Bestyrelsen kan inden for det vedtagne budget antage særlig eller kontormæssig bistand, der kræves for 
at administrere foreningen. Udgifter til særlig sagkyndig bistand kræver ikke særlig budgetmæssig 
vedtagelse på en generalforsamling.  
 

§ 10 
For egentlig byggeprojekter kræves en generalforsamlings godkendelse af den maksimale beløbsramme.  



 
§ 11 

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg og pantsætning af 
fast ejendom samt påtagne forpligtelser kræves hele bestyrelsens samtykke.  
 

§ 12 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  
 

§ 13 
Ved opløsning af foreningen føres medlemmernes indskud tilbage til medlemmerne forholdsmæssigt. 
 
Eventuelt overskud fordeles til privatskoleformål efter bestemmelse på den opløsende 
generalforsamling.  
 
Opløsning kan besluttes jf. regler for almindelige vedtægtsændringer.  
 
 
 
Således vedtaget på foreningens generalforsamlinger den 29. marts 2011 og 8. december 2011. 
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