Vedtægter
1

Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Kunst – og Kulturhøjskolen i Vejle. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

2

Formål.
Foreningens formål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, foredrag og debat samt deraf afledte
aktiviteter primært inden for folkeoplysningslovens rammer og derved fremme demokratiforståelse og aktivt
medborgerskab.
Foreningen bygger på traditionerne for dansk folkeoplysning.
Foreningen er almennyttig, uafhængig af partipolitik og tilknyttet ” Dansk Oplysnings Forbund ”.

3

Medlemmer.
Som medlem kan optages enhver betalende kursusdeltager over 18 år. Desuden kan optages højskolens
undervisere. Ethvert medlem skal kunne gå ind for foreningens formål. Indmeldelse og fornyelse af
medlemskab foregår ved tilkendegivelse herom ved indmeldelse til deltagelse på et hold.

4

Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på årsmødet af de fremmødte medlemmer.
Personer, der er ansat af foreningen, kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode således, at tre vælges i lige år og resten i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.
Bestyrelsen træffer afgørelser ved stemmeflertal blandt de fremmødte. Står stemmerne lige er formandens
stemme afgørende.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning, nærværende vedtægter og
årsmødets beslutninger.
Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Bestyrelsen ansætter og afskediger forstander.

5

Ledelse.
Det daglige arbejde ledes af forstanderen ifølge de retningslinjer, bestyrelsen har fastsat.
Forstanderen skal løbende holde sig ajour med foreningens økonomiske status.

6

Årsmødet
Ordinært årsmøde skal afholdes inden udgangen af marts måned.
Til årsmødet indkaldes medlemmerne via skolens hjemmeside og via nyhedsbrev pr. mail med mindst 14 dages
varsel. Årsmødets dagsorden og tidspunkt fremgår endvidere af skolens trykte program.
Stemmeret til årsmødet har medlemmer der har betalt for mindst ét kursus i den forløbne sæson.
Ethvert medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen og skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.
3) Beretning ved formand og forstander.
4) Godkendelse af regnskab.
5) Godkendelse af budget for den kommende sæson.
6) Kontingent.
7 ) Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 7 dage før årsmødet.
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
9) Valg af revisor for to år samt en revisorsuppleant.
10) Eventuelt.
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6.1 Ekstraordinært årsmøde.
Ekstraordinært årsmøde kan afholdes efter retningslinjerne for afholdelse af ordinært årsmøde, når
bestyrelsen ønsker det eller, når mindst 10% af foreningens medlemmer har fremsat skriftligt forslag herom
med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen skal inden tre uger fra et sådant medlemsønske er fremsat, foranstalte indkaldelse af et
ekstraordinært årsmøde
7

Regnskab – Revision – Formue.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af en valgt revisor efter retningslinjer og krav i henhold til folkeoplysningsloven.
Regnskabet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Foreningens formue bruges til igangsættelse af yderlige folkeoplysende tiltag, til styrkelse af foreningens
administration, til gennemførelse af den folkeoplysende virksomhed eller til nedsættelse af deltagerbetalingen.

8

Tegningsregler – Hæftelse.
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
Ved formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue.
Bestyrelsen hæfter ikke for skolens økonomiske forpligtelser ud over de almindelige regler i dansk ret.

9

Vedtægtsændringer - Ophør
Ændring af vedtægter samt ophør af foreningen kræver vedtagelse på et årsmøde med 2/3 stemmers flertal.
I tilfælde af ophør har bestyrelsen ansvar for, at der foreligger et revideret regnskab , ligesom bestyrelsen i
indkaldelsen til det afsluttende årsmøde fremsætter forslag om, hvilke almennyttige organisationer, der skal
betænkes med foreningens aktiver og formuegenstande, som foreningen ifølge regnskabet råder over.

10 Ikrafttræden.
Nærværende vedtægtsændringer træder i kraft når årsmødet har godkendt dem, som det foreskrives i de
gældende vedtægter.
Bestyrelsen navne
Svend Strunge – formand

Karin Fritsen

Annette Hertz – næstformand

Birgit Jensen

Karl Brok – sekretær

Else Ravn.

Dirigent : Mogens Thyssen

Dato: 16. Marts 2015
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