
 
Askov Skolekreds 

 

 

Vedtægter 

for 

Askov Skolekreds 

 

 
§ 1 Navn og formål. 

 

Stk 1 

Foreningens navn er ”ASKOV SKOLEKREDS”. 

 

Stk. 2 

Foreningens formål er at skabe og støtte et folkeligt engagement omkring Askov 

Højskole og Efterskole ved 

 

- at udbrede kendskabet til Askov Højskoles og Efterskoles virke 

- at fremme samspillet mellem Højskolen, Efterskolen og egnens befolkning 

- at støtte Højskolen og Efterskolen som kulturbærende institution 

- at udpege medlemmer til repræsentantskabet for Askov Højskole og Efterskole. 

 

§ 2 Medlemskab. 

 

Stk. 1 

Som medlem kan optages enhver myndig person, som godkender foreningens formål. 

Medlemskab giver adgang til foreningens generalforsamling i henhold til de til enhver tid 

gældende vedtægter. 

Der svares et årligt medlemsbidrag, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen med 

generalforsamlingens godkendelse. 

 

§ 3 Generalforsamling. 

 

Stk. 1 

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 

 

 



Stk. 2 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med Askov Højskoles og 

Efterskoles efterårsmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel 

med angivelse af sted, tid og dagsorden. 

 

Stk. 3 

Forslag fra medlemmerne må for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling 

være indleveret til formanden for bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens 

afholdelse. 

 

Stk. 4 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at enten et flertal af 

bestyrelsesmedlemmerne eller mindst 25 medlemmer af Skolekredsen skriftligt har 

krævet det og samtidig tilkendegivet, hvilke emner der ønskes behandlet. 

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes inden to uger efter, at gyldig begæring 

herom er fremsat. Generalforsamlingen bekendtgøres efter bestyrelsens nærmere 

bestemmelse. 

 

Stk. 5 

Hvert medlem har én stemme. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt. 

 

Stk. 6 

Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål 

vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning i henhold til vedtægterne. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker skriftligt. 

 

Stk. 7 

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 

 

1) Valg af dirigent. 

2) Valg af mindst tre stemmetællere. 

3) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

4) Orientering om Højskolens og Efterskolens virksomhed ved de to forstandere. 

5) Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

6) Fastsættelse af kontingent. 

7) Indkomne forslag. 

8) Valg af henholdsvis 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter i 

 prioriteret rækkefølge. 

9) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 

10) Eventuelt. 

 

Stk. 8 

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling: 

 

1) Valg af dirigent. 

2) Valg af mindst tre stemmetællere. 

3) Indkomne forslag. 

4) Eventuelt. 



 

Stk. 9 

Alle beslutninger på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed, dog kræver 

vedtægtsændringer, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget (se dog § 6 stk. 1). 

 

§ 4 Tegningsret 

 

Stk 1. Foreningen Askov Skolekreds tegnes af bestyrelsens formand i forening med 

næstformand og kasserer. 

 

Stk 2.  Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller værdipapirer kræves 

underskrift af to tredjedele af bestyrelsens medlemmer, herunder formandens. 

 

§ 5 Bestyrelsen 

 

Stk. 1 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valget gælder for to år. Hvert år er 3 resp. 4 

bestyrelsesmedlemmer på valg jf. vedtægternes § 3 stk. 7 – dagsordenspunkt 8. Genvalg 

kan finde sted. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indtræder en suppleant for resten 

af perioden. 

 

Stk. 2 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt 

fastlægger forretningsordenen. 

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det 

nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Der 

føres referat fra møderne. 

 

Stk. 3 

Bestyrelsen skal i alle forhold medvirke til et konstruktivt samarbejde med Askov 

Højskoles og Efterskoles ledelse(r). 

 

Stk. 4 

Bestyrelsen udpeger hvert fjerde år det antal repræsentantskabsmedlemmer, der er fastsat 

i vedtægterne for Askov Højskole og Efterskole, og som skolekredsen skal udpege   

Såfremt et medlem ønsker at udtræde i valgperioden, der er fire år, udpeger bestyrelsen et 

nyt medlem. 

De udpegede medlemmer skal på valgtidspunktet opfylde bopælskriteriet i henhold til 

Askov Højskoles og Efterskoles vedtægter og kan være såvel bestyrelsesmedlemmer som 

ikke-bestyrelsesmedlemmer. 

Udpegningen skal ske med mindst fire stemmer for. 

 

Stk. 5 

Efter bestyrelsens bestemmelse udbetales kompensation for transportudgifter til 

bestyrelsesmedlemmer, der er bosat i væsentlig afstand fra Askov Højskole og 

Efterskole. 

 

 



§ 6 Regnskab. 

 

Stk. 1 

Regnskabsåret går  fra 1. september til 31. august. 

 

 

 

 

 

§ 7 Nedlæggelse af foreningen. 

 

Stk. 1 

Beslutning om foreningens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 

af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om 

nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt 

flertal af de fremmødte stemmer. 

Nedlægges foreningen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske 

opgørelse af aktiver og passiver er gennemført. 

Eventuelle økonomiske aktiver efter nedlæggelse tilfalder Askov Højskole og Efterskole. 

 

 

 

 

Således vedtaget på Skolekredsens generalforsamling den 24. oktober 2017 

 


