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Instim tionsstyrelsen

BestyrelsenforVejenfriskole
Baungârdsvej61-63
6600Vejen

Fredet
iksholm sKanal25
1220 Kobenhavn K
Tlf.3392 5000
Fax 3392 5567

E-mailuvm@uvm.dk
www.uvm .dk
CNVR nr.20-45-30-44

Vedr.vedtœglforVejen Friskole.
UndervisningsministerietharmodtagetudkasttilvedtœgtforVejenFriskole tilm inisterietsgodkendelse.
U ndetvisningsm inisterietskalherm ed m eddele,atm inisterietgodkender

vedtœgten forVejenFriskole,forsâvidtangârstyrelseoggkononaiske
forhold,jf.j5,stk.lyilov om ftiskolerogprivategnmdskolerm.v.
G odkendelsen skerpâ folgen vilkâr:
* M inisterietforudsmtter,atforœldrem yndighedsindehavere som
m edlem afforœldrekredsen alene harén stem m e uansetantaEet
afborn pâ skolen ved valg afde to krœvede forœldrereprœsentan-

terogvedvalgafden/detilsynsforende(vedtœgtensj5,stk.2
ogj10,stk.2),samtatderkangivesfuldmagttildenperson,
m an deler forœldrem yndighed m ed.

D ctbem œrkes,atgodkendelse pâ vilkârgivesunderfonzdsœtning af,at
skolen opfyldervilkârene.M anglende opfyldelse afvilkâreneviligivet
fald kunne fâ tilskudsm œssige konseltvenser forskolen.
Eteksem plarafskolensvedtœgtfrem sendesm ed m inisterietsgodkendelse pâtegnet.

M ed venlig hilsen

/
PiaThom sen
D irekte tlf.3392 5554

Pia.-fhomsen@ uvm.dk

29.juli2008
Sags nr.:
099.804.031

V edtœ gter
fordenselvejende institutionVejen Friskole.
Hjemsted og form àl

b1
Vejen Friskole''eren selvejende og uafhœ ngig uddannelsesinstitution med hjemsted i
,f
Vejen kommune. Skolen er oprettet den 31. januar 1998. Skolens adresse er
Baungârdsvej61,6600 Vejen,ogden harCvR-nummer21018376.
j2
Institutionens form âleratdrive en friskole efterde tiIenhvertid gD ldende Iove og andre
retsreglerforfriskolerog private grundskoler m .v.Detfglgerheraf,at skolen efter sit
form âlog ihele sitvirke skalforberede eleverne tiIatIeve ietsamfund som detdanske
m ed frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab tilog respektfor
grundlœ ggende friheds-og menneskerettigheder,herunderIigestilling m ellem kgnnene.
S/#,2.
Skolensformâlerigvrigtatudgve skolevirksom hed pâ fglgende grundlag:
At give

eleverne den bedst m ulige ballast med

i deres frem tid.

AtIœ re dem attage ansvarforsig selv og hinanden.
Atudnytte detenkelte barns resurserog stgtte detidets udvikling.
Skolens drift

53
Skolens dri
ftgennemfgres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre m ed interesse
for skolen,pâ grundlag afskolepenge foreleverne,kontingenterog ved tilskud fra det
offentlige.Skolen skalopfylde detegendD kningskrav,som Undervisningsm inisteren har

fastsatmed hjemmeli,Lov om friskolerog private grundskolermv.''
Slk.2.
Skolens m idler mâ alene kom me skolens skole- og undervisningsvirksom hed tiIgode.

Overskud ved skolens drifttilfalderskolen og skalanvendes tiIkonsolidering,sâ skolen
har kapitaltiIat im gdegâ frem tidige ârs eventuelle underskud og igvrigt tilbedste for
skolen, f.eks. ti1 forbedringer af undervisningsmateriale, tiI byggeforanstal
tninger,
udvidelserog lignende.

-
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Bidrag ti1skolen giverikke rettiInogen deIafskolens form ue ellertiludbytte afnogen
ad.

Stk.3.
Likvide m idler, der ikke er ngdvendige tiI skolens daglige drift, skal anbringes i
overensstem m else m ed bestem melserne i ,Lov om friskoler og private grundskoler

m .v.''M idlerne m â ikke anbringes pâ kontim .v.,som andre end skolen har râdighed
OVer.

Forœ ldrekreds og skolekreds

b4
Forœ ldrekredsen bestâr af forD ldrene tiI bgrn pâ skolen. Forœ ldrenes rettigheder i
m edfgraf ,,Lov om friskoler og private grundskoler mv.''og denne vedtœ gt tilkom mer
den eller de personer, der har fora ldremyndighed over eleven eller har barnet iet

offentligtanerkendtplejeforhold.
S/#.2.
Det pâhviler forœ ldrekredsen at fgre tilsyn m ed skolens alm indelige virksom hed,
herunderm ed undervisningen ihenhold tiI,Lov om friskolerog private grundskolerm .v.''

ForD ldrekredsen fastsD tternD rmere reglerforvaretagelsen aftilsynet,jfr.j 6 og j 14
stk.2.
Stk.3.

Skolekredsen er baggrund for skolens virke.Skolekredsen bestârafforœ ldrene sam t
andre, der af bestyrelsen godkendes som medlem mer. ForD ldre tiI bgrn optaget i
forskoleordning er autom atisk m edlem af skolekredsen. Bestyrelsen fastsœ tter
kontingentfor m edlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afggrelse om m edlem skab
kan indankes forgeneralforsam lingen sâvelaf den,bestyrelsen harafslâet atoptage,
som afeteventueltm indretalibestyrelsen.

j5
Medlemm ernes bidrag giverikke rettilnogen deIafskolens formue ellertiludbytte af
nogen ad.M edlem m erne hœ fterikke personligtforskolens gkonom iske forpligtelser.
Sl#.2,
Medlem skab afskolekredsen giveradgang tiIved frem m gde pâ generalforsam lingen at
afgive stem m e. Forœ ldre har én stemm e pr. barn i skolen, zvrige skolekreds

medlemmerharén stemme.Derkan ikke stemmes ved fuldmagt.Se endvidere j 11
stk.l.
Slk.3.

Bestyrelsen kan suspendere og opha ve m edlem skabet af skolekredsen, sâfremt
medlem m et er irestance m ed kontingent,skolepenge eller anden fastsat gkonom isk

-
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ydelse tilskolen.Bestyrelsens afggrelse kan indankes forgeneralforsam lingen afsâvel
m edlem m etsom etevt.m indretalibestyrelsen.

Tilsyn

56
I henhold tiI j 4 stk. 2 pâhviler det forœ ldrekredsen at fgre tilsyn med skolens
almindelige virksom hed, herunder m ed, at skolen giver undervisning og
sprogstim ulering,som stârm âImed,hvad deralmindeligvis krD ves ifolkeskolen.Jf.i
gvrigttilsynsreglerne i,Lov om friskolerog private grundskolerm .v.''Forœ ldrekredsen
tra fferselv beslutning om ,pâ hvilken m âde tilsynetskaludgves.
81#.2.
Efterbestem m elserne i,,Lov om friskolerog private grundskolermv.'skalderdesuden
vD lges en ellerflere eksterne tilsynsfzrende tiIatvaretage visse na rmere definerede
tilsynsopgaver.Undladerfora ldrekredsen atvD lge tilsynsfgrende,varetages tilsynetaf
komm unalbestyrelsen.Bestyrelsen er ansvarlig for,atforœ ldrekredsen indkaldes tilet
sa rligtvalgm ode,hvoralene forœ ldrekredsen kan foretage valg aftilsynsfgrende.
Stk.3.

VD lgesdenellerde tilsynsfgrende afforœ ldrekredsen,skaldette ske forhgjstfire ârad
gangen. Det sœ rligt indkaldte valgm gde kan afholdes i forbindelse m ed
generalforsam lingen. Valget skal gennemfgres efter m inisteriets bekendtggrelse om
valg aftilsynsforende.Detskalaf indkaldelsen fremgâ,hvem bestyrelsen indstillersom
tilsynsfgrende, idet ethvert forœ ldrekredsmedlem pâ valgm gdet kan foreslâ andre
kandidater.Ved valg af tilsynsfgrende kan kun m edlemm erafforœ ldrekredsen afgive
stem m e.

8/#.4.
Den eller de tilsynsfgrende, henholdsvis kom munalbestyrelsen, afgiver hvert âr en
skriftlig erklœ ring til skolens bestyrelse og forœ ldrekredsen. Tilsynserklœ ringen skal

offentligggres pâ skolens hjemmeside.
Slk.5.
Sâ vidt muligt uddyber den eller de tilsynsfgrende den skriftlige erkla ring ved en
m undtlig beretning pâ skolens ordinœ re generalforsam ling.Igvrigt skaltilsynsfgrende
virke ihenhold tiIde bestem melser,dertilenhvertid erfastsat i,,Lov om friskolerog
private grundskoler m v.'' Den eller de tilsynsfgrende er sâledes omfattet af

forvaltningslovens reglerom inhabilitetog tavshedspligt.

-
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Generalforsam ling

j7
Bestyrelsen skalpâ demokratisk vis drgfte skolens anliggender med skolekredsen og
forœ ldrekredsen pâ generalforsam lingen.Generalforsam lingen skalefter indstiljing fra

bestyrelsengodkende erhvervelse,afhœ ndelse og pantsDtning affastejendom,bortset
fraomprioritering.Se endviderej 16,ç 17,j 19 og j 20.
Sl#.2.
OrdinD rgeneralforsam ling afholdes hved âr pâ skolen eller pâ et andetegnet sted i

hjemstedskommunen.General
forsamlingen afholdes iperioden 1.mads-30.april.Den
indkaldes af bestyrelsen ved alm indeligt brev til skolekredsens og forœ ldrekredsens
m edlemm erm ed m indst 14 dages varsel.Indkaldelsen skalmindstindeholde fglgende
dagsorden:
1.Valg afdirigent.
2.Bestyrelsen aflœ ggerberetning.
3.Skolelederens beretning.
4.Bestyrelsen forelœ ggerdetreviderede regnskab tilorientering.
5.Valg afbestyrelsesm edlem mer.
6.Valg afsuppleanter.
7.lndkom ne forslag.
8.Eventuel
t.
Stk.3.
Forslag,som gnskes behandletpâ den ordinœ re generalforsam ling,skalvœ re skriftligt
indgivettiIbestyrelsen senest10 dage fgrgeneralforsam lingen,og de bekendtggres for
skolekredsen og forœ ldrekredsen ved udsendelse afendelig dagsorden senest7 dage
inden general
forsam lingen. Forslag, der vedrgrer bestyrelsens overordnede Iedelse,
kan kun resultere i beslutninger pâ baggrund af en indstilling fra bestyrelsen.
G eneralforsam lingen kan ikke tra ffe beslutning om bestyrelsens overordnede Iedelse,
uden atbestyrelsen erenig heri.
Slk.4.
Ved opstilling afkandidatertiIbestyrelsen bzrdertilstrD bes Iigelig fordeling afm œ nd og
kvinder.

58
Ekstraordinœ r generalforsam ling afholdes,nâr bestyrelsen gnsker det. EkstraordinD r
generalforsam ling skal i gvrigt indkaldes af bestyrelsen, nâr et m indretal pâ 2
m edlem m er af bestyrelsen eller m indst 25% af skolekredsens og forœ ldrekredsens
m edlem merkrœ verdet.Den indkaldes som en ordinœ rgeneralforsamling.Dagsorden
skaloplyses ved indkaldelsen.

-
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99
Beslutningerp; en ordinœ rellerekstraordinœ rgeneralforsamling trœ ffes ved alm indelig
stem meflerhed m ed undtagelse afvedtD gtsœ ndringerog beslutning om nedlœ ggelse af

skolen,jfr.j 19 og 20.
Sl#.2.
Generalforsam lingen er beslutningsdygtig uden hensyn tiIde fremm gdte m edlem mers

antal,se dog j 20.Afstemningerforetages skriftligt,nâr blot ét medlem fremsœtter
gnske derom .

Stk.3.
Overdet pâ generalforsam lingen passerede og eventuelt vedtagne fgres en protokol,
derunderskrives afdirigenten.
B estyrelsens sam m ensœ tning

j 10
Bestyrelsen bestâr af 7 m edlem m er,hvoraf m indst 4 skalvœ re forœ ldre tiIbgrn pâ
skolen.
Sf#.2.
Bestyrelsen skal sam mensD ttes af 2 medlem m er valgt af og blandt forœ ldrene i
forœ ldrekredsen, m ens resten vœ lges af og blandt alle m edlemm er iskolekredsen.

Skolen har altsâ 2 vœ lgende organer, idet forœ ldrekredsen vœ lger
bestyrelsesm edlem m erog suppleantersœ rskilt.Dette kan ske pâ general
forsamlingen
eller pâ et sD rligt valgm gde i tilknytning tiI generalforsam lingen efter reglerne i
bekendtggrelse om valg af tilsynsfgrende. Bestyrelsen er ansvarlig for, at

fora ldrekredsen indkaldes tiIdette valg og at valgetgennemfgres efterj 10 stk.4.
Bestyrelsen eransvarlig for,atdetalene erpersoner,dertilhgrerforœ ldrekredsen,der
stem m erved valg af den/de tilsynsfgrende og ved valg af fora ldrereprD sentantertil
bestyrelsen.
Stk.3.
Bestyrelsens medlem mervœ lges for2 ârog afgârskiftevis m ed 3 og 4 ârligt,hvorafén
ervalgtafog blandtfora ldrene.Hvis dagsordenen fordetvœ lgende organ indeholder
en tillidsafstem ning, kan ét eller flere bestyrelsesm edlem m er afsœ ttes
funktionsperioden,sâfremtdetvœ lgende organ m ed alm indelig stem meflerhed vedtager

etm istillidsvotum tiIde pâgœ ldende.Dagsordenen skalidisse tilfœ lde ogsâ omfatte et
punkt,derm uligggrnyvalg afbestyrelsesm edlem m er.
Sfk.4.
Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de to forœ ldrekredsvalgte
bestyrefsesm edlem meralene bringes iforslag afforœ ldre og alene vœ lges pâ stem mer

-
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afgivet afforœ ldre.Disse bestyrelsesm edlem m erskalikke udtrœ de afbestyrelsen, hvis
deres bgrn ivalgperioden udskrives afskolen mod forœ ldrenes gnske.
Sl#.5.

Genvalg kan finde sted. Der vœ lges hved âr mindst to suppleanterfor bestyrelsen,
hvorafden ene skalvœ lges afog blandtforœ ldrene.
Sl#.6.
Ved eventuelsupplering af bestyrelsen ivalgperiodens lzb skalforœ ldrenes flertal i
bestyrelsen opretholdes,og etforœ ldrekredsvalgtbestyrelsesm edlem kan kun erstattes
afen suppleantvalgtafog blandtforœ ldrene. Hvis etbestyrelsesm edlem udtrœ deraf
bestyrelsen,indtrœ derden relevante suppleantautomatisk
Sfk.7.
Detskalaf protokolfgringen fremgâ,hvilke bestyrelsesm edlem m erog suppleanterder
ervalgtafhenholdsvis forœ ldrekredsen og skolekredsen
.

.

1 11
Skolens leder,lD rere og andetpersonale ved institutionen kan ikke vœ re m edlemm eraf
bestyrelsen og kan kun deltage ivalg af bestyrelsesm edlem m er, nâr de sam tidig er

forœldre tileleverpâ skolen (medlem affora ldrekredsen).
Stk.2.
Bestyrelsesm edlem m er skalvœ re myndige, og m indst etfledal,herunderformanden,
skalvœ re registreretiCPR m ed bopœ liDanmark
SI#.J.
Bestyrelsesm edlem m er hœ fter ikke personligt for skolens gœ ld, men kan blive
ansvarlige efterdansk rets almindelige erstatningsregler De kan ikke m odtage honorar
afskolens m idlerforvaretagelsen afhvervetsom bestyrelsesm edlem
S/#.4.
Skolens leder sam t en reprœ sentant for skolens gvrige ansatte deltager norm alt i
bestyrelsens m gder uden stem m eret Ved behandling af sager, der vedrgrer
skolelederen eller reprœ sentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemm e at
suspendere skolelederens henholdsvis reprx sentantens m gdedeltagelse
Sl#.5.
Bestyrelsesm edlemm erkan ved udgvelsen af bestyrelseshvervetikke vœ re undergivet
beslutningertruletafden organisation, insti
tution,forening ellerIignende, som harvalgt
ellerudpegetden pâgœ ldende.
.

.

.

.

.

-
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Om bestyrelsen og dens arbejde

j 12
Bestyrelsen konstituerer sig selv og va lger af sin mîdte form and nœ stform and og
,
kasserer. Bestyrelsen fastsœ tter selv sin forretningsorden, der optages som bilag tiI
vedtD gten.Ved formandens forfald trD dernœ stformanden iformandens sted.
Sl#.2.

Bestyrelsen afholderm gde sâ ofte form anden eller3 m edlem m erfinderdetforngdent
.

Stk.3.
Formanden indkalder m gdedeltagerne og giver forinden m gderne de pâgœ ldende

underretning om ,hvilke sagerdervilkom me ti1behandling pà m gdet
.

Sfk.4.
Form anden Ieder forhandlingerne og afstem ningerne og drager om sorg for at
,
beslutningerne indfgres i en beslutningsprotokol. Efter hved m ode underskrives
protokollen af m gdets deltagere. Enhverafdisse erberettigettiIkod atfâ sin afvigende
m ening indfgd i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indfgres i
protokollen.
Form anden dragerom sorg forudfgrelsen afde trufne beslutninger.
Stk.5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nâr m indst halvdelen af medlem merne ertiIstede.
Beslutningertrœ ffes ved alm indelig stem m eflerhed blandtde tilstedevœ rende. Der kan
ikke stem m es ved fuldmagt eller brev. Itilfœ lde af stem melighed er den fungerende
form ands stem m e afggrende.

j 13
Etbestyrelsesm edlem er inhabilt isager, hvorivedkom m ende ellerdennes nœ rmeste
hargkonom isk ellersœ rlig personlig interesse isagens udfald. Igvrigterde alm indelige
reglerforinhabilitetog tavshedspligt, som gœ lderforoffentlig forvaltning, gœ ldende for
bestyrelsens m edlem m er, ikolens Iederog gvrige ansatte.
Sl#.2.

Etbestyrelsesmedlem skalgjeblikkeligtudtrœ de afbestyrelsen, hvis m edlem m et ikke
Iœ ngere opfylderhabilitetsbetingelserne foratvœ re medlem af bestyrelsen, jf.,
,Lov om
friskolerog private grundskolerm v.'' samtsBekendtggrelse om vedta gterforfriskolerog
private grundskoler m .v.''I til
fœ lde af et m edlem s udtra den ifunktionsperioden for
,
eksempelved generelinhabilitet, indtrœ dersuppleanten. Hvis dette ikke erm uligt skal
,
dervœ lges etnytm edlem hudigstm uligtforresten afvalgperioden
.

b 14
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og
ansvarlig over for
undervisningsministeren for, at skolens gkonom iog drifter ioverensstem melse med

8-

-

denne vedtœ gt,Iovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig
for,atforvaltningen afde statslige tilskud erioverensstem melse med bestemm elserne i
riskolerog pri
vate grundskolermv.''og skolens vedta gter.
,,Lov om f
Sfk.2.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forœ ldrekredsen dels vœ lger tilsynsfgrende
s
, del
fastsœ tterretningslinierforforœ ldrekredsens egettilsyn,
jfr.j 4 stk.2.og j 6 .
Sl#.J.
Bestyrelsen skalpâse, at bogfgring og form ueforvaltning kontrolleres pâ betryggende
mâde.Bestyrelsen skalforvalte skolens m idlertilstgrst m ulig gavn forskolen og
skal
tage skyldige gkonom iske hensyn.
Sl#.4.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hved âr udarbejdes et retvi
sende ârsrappod i
overensstem melse m ed gœ ldende regler, Bestyrelsen har ansvaretfor, at regnskabet
underkastes betryggende revision efter gœ ldende regler, og at revisor vœ lges af
bestyrelsen.
Sf#,5.
Bestyrelsen trœ fferbeslutning om kgb, sal
g og pantsD tning affastejendom og indstiller

tiIgodkendelse pâ generalforsamling ihenhold tiIvedtœ gtens j 7 stk 1.Bestyrelsen
.

fastsD tter stgrrelsen af kontingenter, skolepenge og forœ ldrebetaling fOr
skolefritidsordning. Bestyrelsen kan
gvrigt trœ ffe beslutning om ethvert andet

spgrgsmâlom skolen,som bestyrelsen selv gnskerattra ffe beslutning om
Stk.6.
Efterindstilling fra skolens Iederansœ tterog afskedigerbestyrelsen skolens Iœ rer
e og
andetfastansatpersonale.
.

S/#,7.

Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skoten standser sine
betalinger, begœ res konkurs eller der i gvrigt er fare for, at skolens virksom hed m â
indstilles.

5 15
Bestyrelsen fastsœ tter de nœ rm ere regler for retten til indsigt i skolens forhold.
M edlem meraf skolekredsen, forœ ldrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid
ret tiI at fâ kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, nâr disse er
godkendtafbestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrœ kke retten tilindsigtiskolens forhold til
andre.Oplysningeromfattetafbestem m elserne om tavshedspligtiforval
tningsloven kan
dog ikke videregives.

-
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Tegningsret

5 16
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand iforening m ed skolelederen eller en af
disse iforening m ed bestyrelsens nœ stformand Tegningsretten kan ikke delegeres
, og
der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afha ndelse og pantsD tning af fast
.

ejendom krœ ves underskriftafmindsttotredjedele afbestyrelsens medlemmer, jfr.j 7

stk.l.

Skoleleder

j 17
Skolens Ieder ansœ ttes og afskediges af bestyrelsen Skolelederen har over for
Undervisningsm inisteriet, skolekredsen, forœ ldrekredsen og skolens bestyrelse
ansvaret for den daglige pœ dagogiske ledelse af skolen ihenhold tiIgœ ldende Iove
,
bekendtggrelserog m inisterielle forskri
fter.
Sl#.2.
Efterbestyrelsens retningslinieransœ tterskolelederen vikarerog anden tidsbegrœ nset
.

medhjD lpsamtforestârskolensdagligeadministrationog personaleledelse

.

Stk.3.
Bestyrelsen kan igvrigttrœ ffe beslutning om , atskolelederen inœ rmere fastlagtomfang

og underbestyrelsens ansvarbem yndiges tiIatudfgre overordnede Iedelsesfunktioner
,
nârdette erngdvendigtforatopnâ en hensigtsm œ ssig daglig ledelse.

Regnskab

9 18
Regnskabsâretfglgerkalenderâret
St#.2Revisionen skalva re afsluttet senest d 1.april, hvorefter det reviderede regnskab
tilstilles bestyrelsen tiIgodkendelse Alle bestyrelsesmedlem m er skalunderskrive det
godkendte regnskab og afgive en erklœ ring pâ tro og Iove om , at de opfylder
betingelserne foratsidde ibestyrelsen
.

.

.

.

Vedtœ gtsœ ndring

j 19
VedtD gtsœ ndringerkan kun foretages efterbeslutning og indstilling fra skolens
bestyrelse.
Sl#.2.

-
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X ndringerivedtœ gterne kan kun ske efter vedtagelse pâ to efter hinanden fglgende
generalforsam lingerm ed mindst14 dages mellem rum
Stk.3.
Pâ begge generalforsam lingerskalœ ndringerne vedtages afde frem m gdte m ed m indst
.

totredjedelesfledal.
Sl#.4.
Vedtœ gtsœ ndringer, som m inisteriet skri
ftli
gt har pâlagt skolen eller som fglger af
œ ndringer i m inisteriets vedtœ gtsbekendtggrelse, kan besluttes af bestyrelsen m ed

mindsttotredjedeles ftedal.Skolekredsen og forœ ldrekredsen harkrav pâ atmodtage
orientering herom .

Nedlœ ggelse

j20
Beslutning om nedlœ ggelse afskolen trœ ffes efterindstilling fra skolens bestyrelse pâ

en generalforsamling,hvor mindst totredjedele af samtlige medlemmer stemmer for
ophœ velsen. Opnâs sâdant fledal ikke, kan ophœ velsen m indst 30 dage efter
forela gges pâ en ny general
forsam ling, hvorden kan vedtages medtotredjedelesflertal
afde fremm gdte m edlem m er.Jf dog stk.3.Bestyrelsens indstilling besluttes ihenhold
.

ti!j 12 stk.5.
81#.2,
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skaldrage om sorg for Iikvidation af skolen, eller
ophgrer institutionen m ed at dri
ve skolevirksomhed i overensstem m else m ed
form âlsbestem melsen, skal bestyrelsen sgrge for nedlœ ggelse. Hvis det er muligt
gennem fgres forudgàende hgring pà en general
forsamling
Slk.3.
.

j 20 stk.1.gœ lderkun,nârskolens bestyrelse fodsat har kompetence tiIattrœ'
ffe
beslutninger om skolens frem tid. Skolekredsen og fora ldrekredsen skal umiddelbart
efter beslutningen om nedlœ ggelse orienteres skriftligt om dette og om grundlaget
herfor.
,51
#.4.

Detpâhvilerbestyrelsen atgive Undervisningsministerietog elevernes hjemkommuner
meddelelse om skolens nedlœ ggelse.
Slk.5.
Bestyrelsen haransvaretfor bevarelsen afskolens aktiver og for, at den gkonom iske
opggrelse ianledning afskolens nedla ggelse foretages eftergœ ldende regler, sam t at
skolens nettoformue anvendes ioverensstem m else med vedtœ gten.
Bestyrelsen skalfungere videre,indtilden gkonomiske afvikling af skolens aktiverog
passiver er tilendebragt efter gœ ldende regler, herunder at skolens nettoformue
anvendes ioverensstem m else m ed vedtœ gten.

Slk.6.
M ulige overskydende m idlertilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter
Undervisningsm inisteriets godkendelse.

j 21
ND rvœ rende vedtœ gters bestem m elserom skolens styrelse og gkonom iske forhold er
fgrstgyldige,nârde ergodkendtaf Undervisningsm inisteriet.Vedtœ gten skalioriginal
indsendesti1Undervisningsm inisterietunderskrevetafsam tlige bestyrelsesmedlem m eri
tre eksem plarer. Bestyrelsesmedlem mers navne og adresser skal angives m ed
maskinskrift,og detskalfrem gâ,hvem dererformand og nœ stform and.

Godkendtafbestyrelsen og forelagtpâ skolens generalforsam ling den 28 /4 -2008

Underskrevetafsam tlige bestyrelsesm edlem m er:
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