
~ Formål ~
Støtteforeningen Højbo’s Venner med hjemsted i Kalundborg 
Kommune har til formål at yde moralsk, praktisk og økonomisk 
støtte til den selvejende institution Højbo Friskole.

~ Medlemmer ~
Som medlemmer kan optages enhver, som kan støtte forenin-
gens formål. Og som skriftligt, til skolens sekretær, fremsætter 
ønske om medlemskab.

~ Ledelse ~
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Medlemmernes rettidige betaling af  kontingent giver dem ret til 
ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme og blive 
valgt til tillidsposter i foreningen. Alle beslutninger på general-
forsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af  
stemmelighed bortfalder forslaget. Skriftlig afstemning afholdes, 
hvis et medlem stiller krav herom.
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der udøver den daglige 
ledelse af  foreningen.
Bestyrelsen vælges ved direkte valg.
Bestyrelsen består af  mindst 3, højst 7 medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer er på valg hvert andet år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og foretager på første bestyrel-
sesmøde fordeling af  ansvarsområde og opgaver.
Bestyrelsen afholder mindst 4 ordinære bestyrelsesmøder årligt, 
hvortil bestyrelsen offentliggør dagsordenen senest 1 uge før 
mødets afholdelse. Offentliggørelsen kan ske i Lynskriveren. 
Møderne er åbne for alle foreningens medlemmer samt ”ældste 
gruppe” elever på skolen.

Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed, 
dog kan et bestyrelsesmedlem forlange en sag indbragt for gene-
ralforsamlingen.
~ Revision ~
Der vælges hvert år på generalforsamlingen en revisor og en re-
visorsuppleant. Revisor foretager flere gange årligt kontrol med 
foreningens bogføring og beholdningernes tilstedeværelse. Re-
visor gennemgår desuden foreningens årsregnskab og påtegner 
det. Foreningens regnskab skal forelægges skolens bestyrelse in-
den støtteforeningens generalforsamling. Foreningens regnskab 
går fra 1. september til 31. august.

~ Økonomisk ansvar ~
Foreningen hæfter kun med sin formue, bestyrelsen og øvrige 
medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

~ Generalforsamlingen ~
Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i oktober.
Der indkaldes skriftligt i Lynskriveren eller ved brev til forenin-
gens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afhol-
delse.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et bestyrelses-
medlem eller 20 medlemmer fremsætter krav til bestyrelsen 
herom.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som ordinær gene-
ralforsamling med mindst 14 dages varsel. Dagsorden skal op-
gives.

Vedtægter




