REFERAT FRA STIFTENDE GENERALFORSAMLING FOR
STØTTEFORENINGEN VPS’ VENNER
Tirsdag den 9. april 2019 kl. 19 afholdtes stiftende generalforsamling for foreningen VPS’
Venner.
Den stiftende generalforsamling blev afholdt på Vinderød Privatskole.
Til stede var 14 forældre fra Vinderød Privatskole samt skolens ledelse.

Dagsordenen til den stiftende generalforsamling var følgende:
1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse

4.

Gennemgang af forslag til vedtægter

5.

Afstemning om vedtægter

6.

Fastlæggelse af medlemskontingent

7.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

8.

Valg af suppleanter til bestyrelsen

9.

Valg af revisor

10. Evt.

Dagsordenens punkt 1:
Til dirigent blev valgt Esben Hegstrup.

Dagsordenens punkt 2:
Til referent blev valgt Stine Flora Kjær.

Dagsordenens punkt 3:
Jacob Lunding redegjorde for baggrunden for foreningens stiftelse.

Dagsordenens punkt 4:
Jacob Lunding gennemgik forslaget til vedtægter for foreningen, som vedhæftes
nærværende referat, som en integreret del af dette.

Dagsordenens punkt 5:
Vedtægterne blev godkendt og vedtaget med stemmeflertal.

Dagsordenens punkt 6:
Medlemskontingentet blev fastsat til 150 kr. om året.

Dagsordenens punkt 7:
Der blev afholdt valg til bestyrelsen. Følgende kandidater opstillede og alle blev valgt:
• Jonna Vestergaard Eriksen
• Dorthe Myndal Fogtmann
• Hans Ortved
• Tonni Leth Kristensen

Dagsordenens punkt 8:
Der blev valgt én suppleant:
• Jacob Lunding

Dagsordenens punkt 9:
Der blev valgt følgende revisor:
• Jette Nord

Dagsordenens punkt 10:
Under eventuelt blev det nævnt, at det er vigtigt at foreningen får udarbejdet en
forretningsorden, som blandt andet beskriver samarbejdet med Vinderød Privatskoles
ledelse og bestyrelse.

Generalforsamlingen hævet.

Frederiksværk, den

/

2019

________________________________
Esben Hegstrup, dirigent

Frederiksværk, den

/

2019

________________________________
Stine Flora Kjær, referent

Vedtægter for VPS’ Venner
Som vedtaget d. 9. april 2019
§1
Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er VPS’ Venner
Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Halsnæs Kommune
§2
Formål
Stk. 1: Foreningens formål er at støtte op om Vinderød Privatskole og Vinderød Privatskoles
værdier og være med til at bidrage til en endnu bedre hverdag på skolen ved at støtte op om og
rejse midler til forbedrede faciliteter, udvikling og nye tiltag.
§3
Medlemsforhold
Stk. 1: Både private og virksomheder, der støtter Vinderød Privatskole, kan optages som
medlemmer.
Stk. 2: Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren.
Stk. 3: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og vedtægter.
Stk. 4: Medlemmerne er berettiget til at møde på generalforsamlingen og stemme om forslag, der
rejses på generalforsamlingen.
Stk. 5: Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen/generalforsamlingen
Stk. 6: Udmeldelse af foreningen sker ved meddelelse til kassereren.
Stk. 7: Generalforsamlingen kan beslutte at ekskludere et medlem, som ikke opfylder
betingelserne for medlemskabet, eller som handler til skade for foreningen. Beslutning om
ekskludering af et medlem af foreningen træffes på generalforsamlingen med 2/3 flertal efter
samme procedure som vedtægtsændringer.
Stk. 9: Uanset ovenstående vil et medlem automatisk blive ekskluderet fra foreningen, hvis
medlemmet ikke betaler kontingentet rettidigt.
§4
Generalforsamlingen
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt sammenfaldende med Vinderød
Privatskoles generalforsamling.

Stk. 3: Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent for
pågældende år.
Stk. 4: Stemmeret på generalforsamlingen har foreningens medlemmer, og medlemmernes
stemmer vægtes lige.
Stk. 5: Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal, medmindre andet
følger af denne vedtægt.
§5
Indkaldelse til generalforsamling
Stk. 1: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel. Med
indkaldelsen skal følge en dagsorden for generalforsamlingen jf. stk. 8. Indkaldelsen offentliggøres
via e-mail.
Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent og referent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens/formandens beretning
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg i henhold til § 7, stk. 3 og 4
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Evt.

Stk. 4: Generalforsamlingens beslutninger indføres til protokol.

§6
Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller hvis
mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel
og skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen.

§7
Foreningens daglige ledelse
Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen på mindst 3 og højest 7 medlemmer,
valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Stk. 2: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3: Formand og X antal bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.
Stk. 4: Næstformand, kasserer og X antal bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.
Stk. 6: Formanden leder mødet og i dennes frafald næstformanden.
Stk. 7: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Stk. 8: Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formanden eller
den fungerende formands stemme afgørende.
Stk. 9: Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne.

§8
Tegningsregler
Stk. 1: Foreningen tegnes af kassereren og formanden i fællesskab.

§9
Hæftelse
Stk. 1: Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 10
Regnskab og revision
Stk. 1: Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.
Stk. 2: Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Stk. 3: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, som skal
være valgt blandt medlemmer uden for bestyrelsen.
Stk. 4: Kassereren inkasserer kontingent og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han
fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige
økonomi altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.

§ 11
Vedtægtsændringer
Stk. 1: Ændring af nærværende vedtægt kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af samtlige
foreningens medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en
ny generalforsamling, på hvilken ændringen kan vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte
medlemmer.

§ 12
Opløsning
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, som er indkaldt med dette for øje.
Stk. 2: Opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af samtlige foreningens
medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny
generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte
medlemmer.
Stk. 3: Eventuelt overskud/formue går ved opløsningen af foreningen til Vinderød Privatskole.

Datering og underskrift
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