Støtteforeningen Maglebjerg
Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
Støtteforeningen Maglebjerg – CVR: 32390870
Hjemsted er formandens adresse

§ 2 Formål
Foreningen skal være et naturligt forum for anskaffelse af midler til aktiviteter for foreningens
medlemmer

§ 3 Medlemmer
Af medlemmer kan optages elever og pårørende på Maglebjergskolen, ansatte på
Maglebjergskolen, samt andre med interesse for foreningens liv og virke.

§ 4 Medlemskab
Medlemskab sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse samt efterfølgende betaling af
kontingent.

§ 5 Kontingent
Medlemmer betaler et kontingent, der opkræves en gang om året.
Kontingentet fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling, der afholdes i
foråret.
Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.
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§ 6 Bestyrelsen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Denne vælger bestyrelsen, som består af
mindst 5 stemmeberettigede medlemmer samt en revisor.
Bestyrelsen skal lede forsamlingen i overensstemmelse med de vedtagne vedtægter.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi, dog hæfter bestyrelsens medlemmer ikke
personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.
Ved den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsen ved simpelt flertal mellem de fremmødte
medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv straks efter generalforsamlingen.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Formand og kasserer
er på valg i ulige år og næstformand og sekretær i lige år.

§ 7 Generalforsamlingen
Ved den ordinære generalforsamling kan forslag vedtages ved simpelt flertal blandt de
fremmødte. Dog kan vedtægtsændringer kun besluttes af 2/3 af foreningens medlemmer. Hvis der
ikke er 2/3 medlemmer til stede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslag til
vedtægtsændringer kan vedtages ved simpelt flertal.
Hvis mindst en person ønsker skriftlig afstemning, skal dette gennemføres.
Hvert medlem har en stemme.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal foretages mindst 3 uger inden afholdelse, for at
blive erklæret lovlig. Der kan dog indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med ned til 8
dages varsel.
Ved den ordinære generalforsamling, skal forslag til dagsorden være formanden i hænde senest
14 dage før fastsatte dato, for at blive taget op.
Ved en ekstraordinær generalforsamling behandles kun grunden til indkaldelsen!
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Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde flg. Punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent
Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af:
7.1 Bestyrelsesmedlemmer
7.2 Revisor
7. Eventuelt

§ 8 Økonomi
Medlemmers kontingentbetaling er grundlag for foreningens økonomi. Herudover kan der skaffes
indtægter via legater og fonde m.v.
Foreningens regnskab skal være tilgængelig på forespørgsel.
Medlemmer indbetaler direkte på konto: 1551-16920916 i Danske Bank

§ 9 Opløsning
Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling,
der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen.
Et forslag om opløsning kan kun vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede.
Hvis der ved opløsning af foreningen skulle forefindes aktiver, kan den ekstraordinære
generalforsamling beslutte, at der etableres en fond eller donere aktiverne til Maglebjergskolen til
et konkret formål til gavn for Maglebjergskolens elever.
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