
 

 

Vedtægter 

 

for 

  

Romalt Friskoles Støtteforening 
 

 

§ 1. 

Foreningens navn er: Romalt Friskoles Støtteforening. 

 

Foreningen har hjemsted på Romalt Friskole i Romalt – Randers Kommune. 

 

Foreningen er stiftet 26. september 2011. 

 

 

§ 2. 

Formål 

At støtte Romalt Friskole og dennes aktiviteter. Gennem sit virke at motivere en bevarelse af 

og påvirke en videreudvikling af Romalt Friskole, herunder også tilhørende enheder såsom 

IFO/SFO. Foreningens aktiviteter skal inspirere, motivere og understøtte, at skolens elever til-

bydes den bedst mulige skoleuddannelse. 

 

 

§ 3. 

Foreningen er upolitisk, og enhver myndig person, der ønsker det, kan optages som medlem. 

Foreningen kan ikke træffe beslutninger, der vedrører Romalt Friskoles ledelse, bestyrelse, per-

sonale og/eller børn/elever. Foreningen kan ikke stifte gæld. 

 

 

§ 4. 

Kontingent 

Kontingentet fastsættes på støtteforeningens generalforsamling og gælder for et år af gangen. 

Beløb, der modtages udover det fastsatte kontingent, betragtes som gave til foreningen. 

 

Kontingent opkræves en gang årligt i september måned. 

 

Udmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen. 

 

Der er følgende medlemskategorier: 

  

Husstandsmedlemskab 

For familier der ønsker at støtte foreningens formål. 

  

Firmamedlemskab 

For erhvervsvirksomheder og foreninger der ønsker at støtte foreningens formål. 
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§ 5. 

Automatisk medlemskab 

Vippeskolens elever, og husstanden hvor den enkelte Vippe-elev har folkeregisteradresse, er 

automatisk og gratis medlemmer af støtteforeningen (husstandsmedlemskab). 

 

Medlemsskabet ophører automatisk, såfremt der ikke indbetales kontingent i forbindelse med 

opkrævningen i september måned, jf. § 4. 

 

 

§ 6. 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af: 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig 

selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forret-

ningsorden. 

 

Medlemmer vælges for 2 år, første gang dog 3 medlemmer for 1 år og 2 medlemmer for 2 år. 

Dette afgøres ved simpel lodtrækning. Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. 

 

Genvalg kan finde sted. 

 

 

§ 7. 

Regnskab 

Regnskabsåret følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen indtil 31.12.2012. 

 

Revisor vælges for 1 år ad gangen. 

 

§ 8. 

Tegning 

Foreningen tegnes af formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. 

 

 

§ 9. 

Støttemidler 

Støtteforeningens midler anvendes til nyanskaffelser, oplevelser, gæstelærere, kurser m.m. der 

understøtter § 2. Der kan i særlige tilfælde ydes individuel støtte til Romalt Friskoles børn/ele-

ver. 

 

Eksempler på støtte til børn/elever kan være støtte til konsulent, der kan assistere barnet/fami-

lien med at få den rette hjælp (f.eks. psykolog) i en given periode, hvis familien har problemer, 

såsom familietragedier. Andet eksempel kan være støtte til pc, hvor det er en nødvendighed i 

forhold til skolearbejdet.   

 

Det er støtteforeningens bestyrelse, der i sidste ende beslutter, hvad foreningens midler skal 

anvendes til blot det understøtter § 2. 
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§ 10. 

Stemmeret 

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, der har betalt kontingent senest 8 dage 

forud for generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

 

Såfremt nogen af de tilstedeværende på generalforsamlingen måtte ønske det, afholdes skriftlig 

afstemning. 

 

 

§ 11. 

Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er øverste myndighed og indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel. 

 

Indkaldelse sendes direkte til medlemmerne enten pr. post eller email. Der informeres ligeledes 

om generalforsamlingen på Romalt Friskoles hjemmeside. 

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet 

til bestyrelsen senest den 1. april. 

 

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af juni med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens formand aflægger beretning 

4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af 2 el. 3 bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af 2 suppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Indkomne forslag 

10. Evt. 

 

 

§ 12. 

Ændring af vedtægter 

Ændring i vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte med-

lemmer stemmer for ændringen. 

 

 

§ 13. 

Ophævelse af foreningen 

Ophævelse af foreningen kan kun ske på en særlig hertil indkaldt ekstraordinær generalforsam-

ling, hvor dette er eneste emne på dagsordenen. Ophævelsen kræver på dette møde at mindst 

2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Såfremt dette flertal ikke kan opnås, indkaldes 
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til ekstraordinær generalforsamling, hvor ophævelsen kan vedtages, hvis mindst 2/3 af forenin-

gens fremmødte medlemmer stemmer herfor. 

 

Ved ophævelse af støtteforeningen tilfalder dennes midler Romalt Friskole. Såfremt Romalt 

Friskole nedlægges, ophæves støtteforeningen, og dens midler tilfalder børn og unge i Romalt. 

Den præcise fordeling afklares på den sidste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. 

 

 

--o0o-- 

 

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 7. juni 2017. 

 

 


