ELEVFORENINGEN TMR
SEJERGAARDSSKOLENS ELEVFORENING
Stiftet 4. juli 1943

VEDTÆGTER
for Elevforeningen TMR og
Sejergaardsskolens Elevforening

13. maj 2012

§1
Navn og hjemsted

1.1 Foreningen, der er stiftet den 4. juli 1943, har navnet Elevforeningen TMR, Sejergaardsskolens
Elevforening. Hjemsted er Sejergaardsskolen (TMR), Tølløse.
§2
Formål

2.1 Foreningens formål er at fremme samkvem mellem tidligere elever og at være forbindelsesled
mellem disse og skolen. Det er desuden foreningens formål at medvirke til at fremme, hvad
der tjener til gavn for Sejergaardsskolen.
2.2 Foreningen søger, i samarbejde med skolen, aktivt at arbejde for tiltag til fremme af elevernes
motivation for elevforeningen.
2.3 Foreningen skal have mulighed for at etablere uddannelseslegater og støttefonde i.h.t.
generalforsamlingsbeslutning.
2.4 Foreningens motto:
og alle de gode tanker,
de kan slet ikke dø,
før endnu bedre tanker
er spiret af deres frø
§3
Medlemmer

3.1 Som medlem kan optages enhver tidligere elev af skolen og enhver elev, der går i
afgangsklasserne, samt nuværende og tidligere lærere ved skolen samt øvrige, der har eller har
haft tilknytning til skolen.
3.2 Eksklusion af et medlem kan finde sted, dersom bestyrelsen skønner det nødvendigt. Endelig
afgørelse kræver generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsens beslutning om eksklusion
har ikke opsættende virkning for medlemmet.
3.3 Som æresmedlemmer kan optages personer, der ud fra bestyrelsens vurdering har ydet en
for skolen og/eller eleverne og/eller elevforeningen ekstraordinær indsats. Æresmedlemmer
kan udnævnes ved bestyrelsesbeslutning, der skal forelægges til godkendelse på en følgende
generalforsamling.
§4
Generalforsamlingen

4.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
4.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Forslag
5. Valg af bestyrelse samt valg af suppleant(er)
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt
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4.3 Generalforsamlingen vælger for en periode på 3 år, en repræsentant til skolens bestyrelse,
første gang den 24.5.1997. Genvalg kan finde sted.
4.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af
bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/5 af foreningens medlemmer forlanger det med
angivelse af formuleret skriftligt forslag til dagsorden. Senest 14 dage efter modtagelse af
begæring om ekstraordinær generalforsamling fra mindst 1/5 af foreningens medlemmer skal
bestyrelsen udsende indkaldelse med angivelse af dagsorden.
§5
Indkaldelse m.v.

5.1 Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering i foreningens blad Kontakten og ved
annoncering på foreningens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. Ekstraordinær
generalforsamling, der ikke afholdes i forbindelse med en ordinær generalforsamling,
indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for
generalforsamlingen. Såfremt det ikke er muligt at annoncere i foreningens blad Kontakten
eller på foreningens hjemmeside, kan bestyrelsen beslutte at udsende indkaldelse til
generalforsamlingen skriftligt.
5.2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.
5.3 Medlemmer, der ønsker det, kan ved henvendelse til bestyrelsen rekvirere skriftlige forslag,
der skal behandles under dagsordenens punkt 4.
§6
Flertal m.v.

6.1 Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig
om beslutninger som nævnt i stk. 2 og 3. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget,
undtagen i sager, hvor tvungen beslutning er påkrævet. Her er formandens, og i hans fravær
næstformandens stemme udslagsgivende.Ved personvalg skal afstemningen være skriftlig,
såfremt ét medlem forlanger det. Står stemmerne lige foretages lodtrækning.
6.2 Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 3/5 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er der ikke
mindst 3/5 af de stemmeberettigede medlemmer til stede, men er mindst 3/4 af de afgivne
stemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, hvor
forslaget kan vedtages uden hensyn til de stemmeberettigedes antal, såfremt 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
6.3 Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst
3/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor mindst 7/8 af samtlige
tilstedeværende stemmer er for opløsningen. Er der ikke mindst 3/4 af de stemmeberettigede
medlemmer til stede, men er mindst 7/8 af samtlige tilstedeværende stemmer for opløsningen,
indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages uden
hensyn til de stemmeberettigedes antal, såfremt 2/3 af samtlige tilstedeværende stemmer er
for opløsningen. Eventuelle midler, som foreningen måtte være i besiddelse af, skal tilfalde
Sejergaardsskolen, Tølløse.
§7
Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.
Medlemmer vælges for 2 år med henholdsvis 2(3) og 3(4) hvert år. Genvalg kan finde sted.
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7.2 Generalforsamlingen vælger desuden 1-2 suppleanter, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.
7.3 Såfremt valgkandidaten er forhindret i at være til stede skal skriftligt tilsagn foreligge senest
ved valghandlingens start.
7.4 Bestyrelsen konstituerer sig med:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Redaktør samt
Eventuelt 2 menige medlemmer
Og fastsætter selv sin forretningsorden.
§8
Tegningsret

8.1 Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
8.2 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
§9
Kontingent

9.1 Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan, når den skønner, at
særlige forhold taler herfor, nedsætte eller lade kontingentet bortfalde. Kontingentet betales
ved opkrævning/bankoverførsel for 1 år ad gangen, hver den 1. januar.
§10
Formue

Foreningens midler administreres af bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen.
§11
Regnskab og revision

11.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
11.2 Revision af foreningens regnskab skal foretages mindst én gang årligt. Foreningens årsregnskab
revideres og attesteres, inden den ordinære generalforsamlings afholdelse, af den på seneste
generalforsamling valgte revisor/revisorsuppleant.
§12
Medlemsbladet KONTAKTEN

12.1 Bestyrelsen sørger for, ved udsendelse af medlemsbladet KONTAKTEN, at holde
medlemmerne forsynet med stof af interesse, personalia vedrørende tidligere elever og nyt fra
skolen.
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 13. maj 2012.
Peter Tretow-Loof

Troels Hallig

Steen Johansen

Klaus Lunøe		

V E D T Æ G T E R

Allan S. Augsburg
Anne Voigt

Kirsten Sørensen

13. maj 2012
Bestyrelsen
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