
Vedtægter for

Sigerslevøster Privatskoles Støtteforening
 

 
§ 1. Foreningens navn.
Stk. 1. Foreningens navn er Sigerslevøster Privatskoles Støtteforening, og hjemsted er
Smedevej 27, 3600 Frederikssund.
Stk. 2. Foreningen er stiftet 31. maj 2016.
 
 
 
§ 2. Formål.
Stk. 1. Foreningens formål er:

• At arbejde aktivt for Sigerslevøster Privatskole

• At efter evne og i samarbejde med Sigerslevøster Privatskole, at yde støtte til skolen
af økonomisk, praktisk og kulturel karakter.

• At afholde sociale, kulturelle og evt. internationale arrangementer til fordel for
foreningens virke.

• At arbejde positivt for Sigerslevøster Privatskole, som et naturligt samlingssted for
lokalbefolkningen.  

Stk. 2. Det er op til bestyrelsen at afgøre, hvor og hvordan støtten skal ydes. Støtten skal
afstemmes med ledelsen af Sigerslevøster Privatskole og støtten skal ske i
overensstemmelse med undervisningen og den pædagogiske praksis. Der ydes ikke
støtte til almen drift af Sigerslevøster Privatskole.
§ 3. Støtteforeningens midler og formue
Stk. 1. Støtteforeningens midler tilvejebringes gennem medlemsbidrag, frivillige bidrag,



støtte til almen drift af Sigerslevøster Privatskole.
§ 3. Støtteforeningens midler og formue
Stk. 1. Støtteforeningens midler tilvejebringes gennem medlemsbidrag, frivillige bidrag,
pengegaver, arvegaver, donationer, aktiviteter samt på anden vis.
Stk. 2. Foreningen må ikke stifte gæld.
Stk. 3. For forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Ingen af foreningens medlemmer
hæfter således for foreningens forpligtelser.
Stk. 4. Medlemmers bidrag giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller til
udbytte af nogen art.
Stk. 5. Foreningens likvide midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Valg af
pengeinstitut og anbringelse af midlerne sker efter bestyrelsens vedtagelse.
Stk. 6. Støtteforeningens årlige nettoindtægt anvendes efter bestyrelsens skøn til støtte for
Sigerslevøster Privatskole, eller akkumuleres til senere anvendelse.  
 
§ 4. Medlemskab og kontingent.
Stk. 1. Støtteforeningen er upolitisk og enhver der ønsker det og støtter op om foreningens
formål kan optages som medlem.
Stk. 2. Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.
Stk. 3. Kontingentet fastsættes hvert år på støtteforeningens generalforsamling.
Stk. 4. Medlemskabet vedvarer så længe medlemmet ikke er i kontingentrestance.
§5. Bestyrelsen.
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er på valg for 2 år af
gangen, dog således at der ved stiftende generalforsamling i 2016 vælges 3 medlemmer
for en to årig periode og 2 medlemmer for en et årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig
selv med formand, kasserer og sekretær. På generalforsamlingen vælges desuden hvert
år en bestyrelsessuppleant og en revisor.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder skal dog
afholdes når et flertal af bestyrelsen ønsker dette. Beslutninger afgøres ved stemmeflertal.
Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
§6. Generalforsamlingen.
Stk. 1. Generalforsamlingen er øverste myndighed og indkaldes med mindst 14 dages
varsel.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. marts til 30. april med
følgende dagsorden:
 
1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsens beretning.
3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4 Fastsættelse af kontingent.
5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
6 Valg af revisor.
7 Indkomne forslag.
8 Eventuelt.

 
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være
indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før.
 
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal.
Afstemning kan foretages skriftligt eller ved håndsoprækning. Intet medlem kan afgive
mere end max. 2 stemmer, hvoraf den ene er ved fuldmagt.
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers
antal. 
 
§ 7 Ekstraordinær Generalforsamling
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3



 
§ 7 Ekstraordinær Generalforsamling
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3
af Støtteforeningens medlemmer ønsker det. Denne indkaldes efter samme regler som
den ordinære generalforsamling
Stk. 2. Er der ved ønske om en ekstraordinær generalforsamling samtidig ønske om at
indgive indkomne forslag, skal disse afgives samtidigt.
Stk. 3. Det er bestyrelsens ansvar at en ekstraordinær generalforsamling senest bliver
afholdt 4 uger efter ønsket herom er fremkommet.
§8 Stemmeret
Stk. 1. Stemmeret til generalforsamlingen har medlemmer der har betalt deres kontingent
inden generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 2. Der er kun stemmeret ved personligt fremmøde, eller fuldmagt som angivet i §6.
Stk. 2. Der er stemmeret for medlemmer over 18 år.
§9 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Ændringer af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de
fremmødte stemmer for ændringerne.
Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen.
§ 10 Tegningsret
 
Stk. 1. Sigerslevøster Privatskoles Støtteforening tegnes af formanden og kassereren. Der
ydes intet vederlag til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 
 
§ 11 Økonomi og Regnskab
 
Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.
 
Stk. 2. Regnskabet fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling i revideret
stand. Det er revisorens pligt mindst en gang i løbet af året at gennemgå regnskab og
bilag. Revisoren må ikke være medlem af støtteforeningens egen bestyrelse.
Stk. 3. Udgifterne skal attesteres af formanden eller kassereren. 
Stk. 4. Ved udmeldelse ydes der ikke godtgørelse for betalt kontingent.
 
 
 
§ 12 Ophævelse af foreningen
 
Stk. 1. Ophævelse af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor dette emne er
optaget som et særligt punkt på dagsordenen.
 
Stk. 2. Ophævelsen kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
 
Stk. 3. Såfremt vedtagelsen sker med et mindre stemmetal, kan ophævelsen kun ske ved
indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer
stemmer for nedlæggelsen af foreningen.
Stk. 4. Ved ophævelse af foreningen, tilfalder eventuelle midler lokale foreninger, med et
almennyttigt formål.
 
 
 

 
Karl Jørgen H. Nielsen – Formand
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Bettina Henningsen – Kasserer                                     Michael Hjelm Andersen –Sekretær
Rugvænget 5                 Lille Havelsevej 100

    3600Frederikssund              3310 Ølsted
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brian Brøchner Petterson  - Medlem                                           Mette Madsen – Medlem    
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