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Vedtægter for foreningen Slotshaven Gymnasiums venner 
 

§1. Foreningens formål er primært at yde rejselegater til Slotshaven Gymnasiums elever til studierejsen i 

2.g. Derudover bidrager foreningen også til Slotshaven Gymnasium, hvor de offentlige midler ikke rækker til 

nødvendig udvikling, som ligger ud over daglig drift, samt til Slotshaven Gymnasiums sociale og kulturelle 

liv.   

 

§1a Foreningen behandler hvert år legatansøgninger for alle korrekt indsendte ansøgninger 

som er bestyrelsen i hænde primo oktober. Eleverne gøres opmærksom på legatet i 

introugen ved præsentation til skolen generelt. Endvidere orienteres der i klasserne ved 

studievejledningen om støttemuligheder og frister. Ansøgningsprocessen understøttes af 

studievejledningen og alle dokumenter anonymiseres inden de videregives til Slotshaven 

Gymnasiums Venner. 

Bestyrelsen træffer beslutning om tildeling af støttebeløb. Størrelsen af et støttebeløb 

afgøres individuelt og kan enten udgøre 50% eller 100% af udgiften.  

 

§1b Ansøgningsprocessen afsluttes inden endelig og bindende tilmelding til studieturen som 

er ved klassens samlede betaling af rejsedepositum. 

  

§2. Som medlemmer optages nuværende og tidligere elevers pårørende, nuværende og tidligere elever, 

skolens personale, lokale ildsjæle og andre, som interesserer sig for skolen. Indmeldelse sker enten for et 

kalenderår ad gangen eller for et livsvarigt medlemskab. Medlemskab fortsætter indtil udmeldelse, 

eksklusion eller medlemmets dødsfald. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder 

foreningens formål eller virke, eller ikke rettidigt betaler kontingent. Beslutningen om eksklusion kan ikke 

indbringes for generalforsamlingen.  

 

§3. Medlemmer af foreningen, der ikke har indmeldt sig livsvarigt, betaler et årskontingent, hvis størrelse 

fastsættes på den årlige generalforsamling. Der betales fuldt årskontingent uanset hvornår i kalenderåret 

indmeldelse sker. Samtidig fastsættes kontingentet for livsvarigt medlemskab. Medlemsrettigheder 

forudsætter, at kontingentet er betalt inden for regnskabsåret. 

 

§4. Virksomheder og andre, der ønsker at donere større beløb kan frit gøre dette.   

 

§5. Foreningen har derudover indtægter fra salg af Slotshaven Gymnasium merchandise, salg i forbindelse 

med særlige arrangementer, donationer af artefakter og materialer.  

 

§6. Bestyrelsen består af 4 medlemmer. Rektor er formand og fast medlem sammen med de to medlemmer 

fra Slotshaven Gymnasium. Der vælges ét medlem ude fra, denne for 2 år ad gangen af 

generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær og kasserer. Foreningen tegnes af 

formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for 

bestyrelsens arbejde og opgavefordeling.  
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§7. Foreningens regnskabsår er 1/1 - 31/12. Regnskabet skal revideres af foreningens revisor.  

 

§8. Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og indkaldes med 3 ugers varsel. 

Følgende dagsorden behandles:  

1. Valg af dirigent  

2. Formandens beretning  

3. Regnskabsaflæggelse  

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Valg til det ude fra kommende medlem af bestyrelsen (hvert andet år)  

6. Indkomne forslag  

7. Eventuelt  

 

Medlemmer, der ønsker forslag behandlet af generalforsamlingen, skal fremsende disse til bestyrelsen 

senest 7 dage før generalforsamlingen.  

 

§9. Foreningens midler kan investeres i sådanne papirer, hvor umyndiges midler kan anbringes.  

 

§10. Til ændring af vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet af de 

fremmødte medlemmer. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingens 

afholdelse. Ved forslag om foreningens ophør kræves vedtagelse ved to på hinanden følgende 

generalforsamlinger med mindst 2 ugers mellemrum med varsel direkte til medlemmerne.  

 

§11. Ophører foreningen, anvendes Slotshaven Gymnasium Venners midler inden for ét år til aktiviteter og 

investeringer til fordel for Slotshaven Gymnasium, efter den besluttende generalforsamlings nærmere 

bestemmelse.  

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 12. Januar 2023 

 

 

 


