
Vrå Højskoles Venner  
Vedtægter, navn og formål  

 
 

§ 1  Foreningens navn er Vrå Højskoles Venner.  
 
§ 2  Foreningens formål er at skabe og støtte et folkeligt engagement omkring Vrå 

Højskole, til støtte for højskolen. 
 

MEDLEMSSKAB  
§ 3  Som medlem kan optages enhver myndig person, som godkender foreningens formål.    
                                              
GENERALFORSAMLING  
§ 4  Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.  
 
§ 5  Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af april med 14 dages 

varsel ved offentlig bekendtgørelse eller evt. per brev eller på anden måde efter 
bestyrelsens nærmere bestemmelse.  

 
§ 6  Forslag fra medlemmer må, for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling, 

være indleveret til bestyrelsens formand senest 14 dage før generalforsamlingens 
afholdelse.  

 
§ 7  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens bestemmelse samt 

af bestyrelsen efter begæring af mindst 1/3 af medlemmerne. Indkaldelse sker med 14 
dages varsel ved udsendelse af dagsorden og bekendtgøres som en ordinær 
generalforsamling. Medlemmernes begæring om afholdelse af ekstraordinær 
generalforsamling skal angive hensigten med dens afholdelse.  
Bestyrelsen skal drage omsorg for, at den afholdes senest en måned efter, at 
forlangende derom skriftligt er meddelt bestyrelsens formand.  

 
§ 8  Hvert medlem har en stemme. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.  
 
§ 9  Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål  

vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning i henhold til vedtægterne. Valg 
af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker skriftligt.  
Proceduren for valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer overlades til 
bestyrelsen. 

 
§ 10  Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:  
 

1. Valg af dirigent.  
2. Valg af 3 stemmetællere.  
3. Beretning om støtteforeningens virksomhed i det forløbne år.  
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.  
5. Fastsættelse af kontingent  
 
 



6. Indkomne forslag.  
7. Valg af henholdsvis 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter i prioriteret    
rækkefølge.  
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant  
9. Eventuelt.  
 
Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling: 
  
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af 3 stemmetællere.  
3. Indkomne forslag.  
4. Eventuelt.  

 
§ 11  Alle beslutninger på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflertal.  

Til vedtagelse af:  
1. Forandringer i foreningens vedtægter  
2. Foreningens ophør  
fordres dog, at 2/3 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger stemmer for forslaget.  

 
BESTYRELSE  
§ 12  Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valget gælder for 2 år. (Jf. § 10, pkt. 7). Genvalg 

kan finde sted. Højskolens forstander er berettiget til at deltage i møderne eller kan 
lade sig repræsentere af en lærer. 

 
§13  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær, og 

PR ansvarlig samt fastlægger forretningsordenen.  
Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det 
nødvendigt.  
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.  
Der føres referat af bestyrelsesmøderne.  

 
REGNSKAB  
§ 14  Regnskabsåret følger kalenderåret.  

 
OPLØSNING  
§ 15  I tilfælde af støtteforeningens opløsning tilfalder eventuelle midler Vrå Højskole. Ved 

Vrå højskoles eventuelle lukning skal eventuelle midler tilføres andre 
højskoleaktiviteter eller højskolebeslægtede aktiviteter i lokalområdet. 

 
Vedtægter vedtaget ved håndsoprækning. 
 
Vrå, den 3. april 2006 
Niels Erik Gregersen, dirigent 
 
Ændret den 20. April 2009 
Niels Erik Gregersen, dirigent 


