
               VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN 
              ”Hørsholm Lille Skole´s Venner” 

 
§ 1 
1.1. Foreningens navn er ”Hørsholm Lille Skole´s Venner”. 
 
§ 2 
2.1 Foreningens formål er at rejse kapital til aktiviteter på Hørsholm Lille Skole. Aktiviteter 
og formål, der gavner eleverne på skolen.  
 
§ 3 
3.1. Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem i foreningen. 
Bestyrelsen i støtteforeningen består af minimum 5 forældrerepræsentanter fra Hørsholm 
Lille Skole.  
 
§ 4 
4.1. Foreningens regnskab følger kalenderåret. 
 
4.2. Det årlige beløb for at være medlem fastsættes hvert år på generalforsamlingen. 
Medlemskab følger skoleåret. Dertil vil foreningen søge relevante fonde for bidrag til 
foreningen. 
 
§ 5 
5.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
 
5.2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal af fremmødte 
medlemmer. 
 
5.3. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april 
måned. Derudover forventes det at afholde ca. 4 årlige møder for støtteforeningens 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
5.4. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved e-mail til foreningens medlemmer med 
minimum 2 ugers og højest 4 ugers varsel. Det er medlemmernes eget ansvar at sørge for, 
at støtteforeningen har den korrekte email-adresse. 
 
5.5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til 
formanden senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 
 
5.6. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år 
4. Forelæggelse af revideret/kontrolleret regnskab til godkendelse 
5. Fastsættelse af beløb for medlemmer af foreningen 
6. Behandling af indkomne forslag/ønske om aktiviteter 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. revisor 
8. Eventuelt 

 



5.7. Tegningsberettiget for foreningen: Kasser og formand skal begge have fuldmagt til 
kontoen. 
 
§ 6 
6.1. Alle foreningens medlemmer har på generalforsamlingen stemmeret og hvert medlem 
har 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, max. 1 fuldmagt pr. medlem. 
 
6.2. Afstemning på generalforsamlingen kræver simpelt flertal. Opnås dette ikke, bortfalder 
et stillet forslag. 
 
§ 7 
7.1. Til foreningens opløsning kræves ekstraordinær generalforsamling. Til denne skal 
medlemmerne indkaldes skriftligt med mindst 1 uges varsel. 
 
7.2. Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves et flertal på mindst 3/4 af de 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
 
7.3. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Hørsholm Lille Skole´s drift.  
 
§ 8 
8.1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af foreningens formand, når mindst 25 
% af foreningens medlemmer stiller motiveret krav herom eller af bestyrelsens flertal. 
Kravet skal fremsendes skriftligt til foreningens formand. 
 
8.2. Bestyrelsen skal herefter med mindst 1 uges varsel og senest 1 måned efter, at 
formanden har modtaget krav herom indkalde til den ekstraordinære generalforsamling. 
Dagsorden oplyses til medlemmerne sammen med indkaldelsen. 
 
§ 9 
9.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer, som vælges på 
generalforsamlingen for en 2-årig periode ved simpelt flertal. De 5 valgte 
bestyrelsesmedlemmer er på valg, 3 det ene år og 2 det efterfølgende år. Bestyrelsen skal 
bestå af 1 formand, 1 næstformand samt 1 kasserer. 
 
9.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 
9.3 Forslag der tages op i bestyrelsen vedtages ved simpelt flertal.  
 
§ 10 
10.1. Foreningen skal tegnes udadtil af foreningens formand og 1 bestyrelsesmedlem i 
forening eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. 
 
§ 11 
11.1. Eventuelle vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamlingen eller 
ekstraordinær generalforsamling og vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte. 
 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 2/3-2015 
 


