
Vedtægter for foreningen Tisvilde Højskoles Venner 

 
 

                                                  §1 
Foreningens navn er Tisvilde Højskoles Venner 

 

               §2 
Foreningens hjemsted er Tisvilde Højskole 

 

                                                                                     §3 
Foreningens formål er at yde støtte til højskolens fremtidige virke, herunder medvirke til at skaffe 

nye medlemmer og udbrede kendskabet til højskolen. Foreningen er solidarisk med højskolens 

formål og vedtægter og er repræsenteret i højskolens bestyrelse af et medlem af Tisvilde Højskoles 

Venners bestyrelse.  Ligeledes er forstanderen eller hans stedfortræder fast repræsenteret i 

foreningens bestyrelse.  Ønsker om økonomisk støtte fra foreningens midler kan fremsættes af 

Højskolen eller af foreningens medlemmer. Forslag afgøres suverænt af et flertal i foreningens 

bestyrelse. 

           §4 
Der optages medlemmer, som anerkender foreningens formål, og som betaler det på 

generalforsamlingen fastsatte kontingentbidrag. Kontingent opkræves årligt for perioden 1.1 til 

31.12.  Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent i et år ophører medlemskabet. 

              §5 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og kun den kan ændre og vedtage 

vedtægtsændringer. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds 

varsel. Brug af e-mail til oplyst mailadresse er gyldig indkaldelse. 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

     1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

                            2. Formandens beretning 

                            3. Revideret årsregnskab 

     4. Fastsættelse af kontingent, budget 

                            5. Vedtægtsændringer 

                            6. Indkomne forslag.  

                            7. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år. 

                                          Formand vælges i ulige år.  

                                          Den øvrige bestyrelse vælges med ½-del i lige år og ½-del i ulige år. 

                             8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

                             9. Eventuelt 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.  

Valgbar er alle godstående medlemmer af foreningen, som enten er tilstede eller har afgivet tilsagn 

om at opstille. Er et medlem tilstede kan vedkommende stemme. 

Formand og kasserer kan ikke være i familie eller samboende. 
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Indkomne forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Personvalg afgives altid skriftligt, såfremt der er mere end een person på valg og afgøres ved simpelt 

flertal blandt de opstillede kandidater.  

Flertalsafgørelse af andre forslag på generalforsamlingen kan foretages ved håndsoprækning med 

mindre blot eet medlem ønsker skriftlig afstemning.   

Vedtægtsændringer kræver 2/3-dels flertal af de fremmødte. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

 

På det første møde efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig.   

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, såfremt en 

generalforsamling eller et flertal i bestyrelsen finder anledning dertil, eller når en skriftlig 

anmodning fra 1/10-del af foreningens medlemmer fremsætter et ønske derom. Kassereren kan 

alene forlange indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal være begrundet. Der 

kan ikke fremsættes forslag til vedtægtsændringer på en ekstraordinær generalforsamling. Forslag 

vedtages med 2/3-dels flertal af de fremmødte medlemmer. 

                         §6 
Bestyrelsen har det økonomiske ansvar for foreningens midler overfor generalforsamlingen. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og aktivitetsplanlægning.  

 

                                                         §7 
Foreningens udgifter dækkes gennem kontingenter, fondsmidler, overskud på aktiviteter m.v. 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

Kassereren fører kassekladden, opstiller årsregnskab og udarbejder forslag til budget. 

 

                                                          §8 
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der overtræder foreningens vedtægter eller de af bestyrelsen 

vedtagne forskrifter. Den udelukkede kan indbringe udelukkelsen for den førstkommende 

generalforsamling, hvortil det udelukkede medlem har ret til at deltage. 

 

                                                           § 9 
Foreningen ophører såfremt et flertal på 2/3-del af de på 2 på hinanden følgende ordinære 

generalforsamlinger bestemmer det. 

Foreningens formue vil ved en nedlæggelse overgå til Højskolen. 

Vedtægterne er besluttet på den stiftende generalforsamling 5. marts 2007, og tilpasset på generalforsamlingerne 10.marts 2008, 16.december 2008, 

10. marts 2009, 30. december 2009, den 14. marts 2012 og d. 13. marts 2014.  

 


