VEDTÆGTER FOR OURE FRISKOLES VENNER
1.Foreningens navn er Oure Friskoles Venner
2.Foreningens formål er: økonomisk og på anden måde at yde støtte til Oure Friskole og Oure Friskoles
børnehave, ved løsning af større opgaver efter ønske fra skolens/børnehavens bestyrelse og personale.
3.Alle kan blive medlem af Oure Friskoles Venner
4.Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i august/september
måned. Medlemmerne indkaldes med 14 dages varsel.
På generalforsamlingen skal følgende dagsorden følges:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning ved formanden
3. Regnskab ved kassereren
4. Foreningens handlingsprogram for næste år og forslag fra medlemmerne
5. Fastsættelse af minimumskontingent
6. Valg/godkendelse af bestyrelse
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes hvis:
1. Formanden ønsker det
2. Et flertal i bestyrelsen ønsker det
3. 30% af medlemmerne skriftligt ønsker det
Ønsket skal vedlægges begrundet dagsorden. Fremsættes begæring om ekstraordinær generalforsamling,
skal denne afholdes inden fire uger.
5.På ordinær generalforsamling vælges/godkendes en bestyrelse bestående af min. fem medlemmer, heraf
vælges tre af og blandt skolens forældre. Disse medlemmer godkendes af generalforsamlingen.
På generalforsamlingen vælges to medlemmer blandt de fremmødte. Ikke tilstedeværende kan dog vælges,
såfremt et skriftligt tilsagn foreligger. Derudover vælges en revisor (behøver ikke være blandt de
fremmødte).
Alle valg gælder for to år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med: formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen varetager under ansvar overfor generalforsamlingen den daglige ledelse af foreningen.
6.Foreningens regnskabsår er fra den 1. august til den 31. juli.
7.Ophør af foreningen: foreningen ophører, hvis det vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer på en
ordinær og en ekstraordinær generalforsamling afholdt inden for tre måneder.
8.Ved foreningens ophør tilfalder eventuelle aktiver Oure Friskole. Såfremt ophøret sker i forbindelse med
skolens ophør, tilfalder aktiverne Dansk Friskoleforenings Fond.
9.For ændring af disse vedtægter kræves 2/3 flertal på en generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer
skal fremsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.
(således vedtaget på stiftende generalforsamling den 3. oktober 1980 og ændringer vedtaget på
generalforsamling den 17. september 2014.)

