Vedtægter for Forældre-foreningen for mere udeskole på Morten Børup Skolen

§ 1: Navn og hjemsted.
Foreningens navn er: Forældre-foreningen for mere udeskole på Morten Børup Skolen og
foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE.
§ 2: Formål
Foreningens formål er at støtte etableringen af inspirerende udelæringsmiljøer på Morten Børup
Skolen. Skolen har i de seneste år haft positive erfaringer med udeskole og etableret samarbejder
med eksterne parter omkring udeskole. Dét at benytte naturen, haven og udearealer i det hele taget i
undervisningen smitter positivt af på både læring og trivsel. Derfor ønsker vi at fremme denne
indsats ved at støtte arbejdet for etablering af nye udelæringsmiljøer på selve skolen.
§ 3: Medlemskab.
Som aktivt medlem kan foreningen optage enhver person over 18år, der ønsker at være aktiv eller
passiv medlem, og som har relation til børn på Morten Børup Skolen. Man skal være medlem for at
være valgbar til bestyrelsesarbejdet.
§ 4: Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretær.

§ 5: Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretær.

§ 6: Kontingent.
Der opkræves intet kontingent.

§ 7: Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod
foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen
træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings
afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.
§ 8: Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert andet år inden udgangen af december måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte
indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med ved annoncering på skolens
forældre intra.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes
disse til medlemmerne sammen med dagsorden sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en
uge før generalforsamlingen.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 9: Generalforsamlingens dagsorden
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand
Valg af sekretær
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Eventuelt
§10: Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog
kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 15 og § 16.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret – jvf. § 9.

§ 11: Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen
fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen
skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen,

mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære
generalforsamling.

§ 12: Bestyrelsesvalg.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen
kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af en formand, en sekretær og yderligere et medlem og vælges for fire år ad
gangen af den ordinære generalforsamling.

§ 13: Tegningsret.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Foreningen tegnes af formanden.

§ 14: Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer
er for forslaget.
§ 15: Foreningens opløsning.
Foreningen vil blive opløst, når formålet med foreningen er opnået. Beslutningen om foreningens
opløsning kan træffes af bestyrelsen, som skriftligt skal informere foreningens medlemmer herom.

På det konstituerende møde d. 20. november 2017 blev følgende valgt til bestyrelsen:
- Formand: Anne Heeager
- Sekretær: Gitte Lundum
- Alm. medlem af bestyrelsen: Morten Holm Jensen

