Vedtægter for foreningen Østerskov Elevforening
§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: ”Østerskov Elevforening”  i det følgende benævnt ”foreningen”
Foreningens hjemsted er Mariagerfjord Kommune
§ 2. Formål
Foreningens formål er at:
●
●

●

Fungere som bindeled mellem Østerskov Efterskole, og nuværende samt gamle elever.
Årligt at afholde et arrangement, husende skolens ”gammel elevdag”, for tidligere og
nuværende elever. (I det følgende benævnt ”Østercon”) Bestyrelsen gør dette ved at
udpege tovholder(e) for arrangementer.
Arbejde med, hvad foreningens medlemmer i øvrigt finder formålstjenligt for opfyldelse af
de ovenstående punkter.

§ 3. Organisation
Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer der har gået på
Østerskov Efterskole.
Generalforsamlingen vælger:
• En bestyrelse på 3 personer. (Bestyrelsen er på valg på lige årstal. På ulige årstal kan der dog
vælges bestyrelsesmedlemmer til at overtage forladte bestyrelsesposter)
• 2 suppleanter for bestyrelsen
• 1 revisor
• 1 suppleant for revisor
Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år.
Ønsker et bestyrelsesmedlem at forlade sin post før tid, overtager suppleanten dennes ansvar
indtil den næste generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem vælges.
Ved sygemeldelse overtager suppleanten bestyrelsesmedlemmets ansvarspost  indtil denne
raskmeldes eller indtil næstkommende generalforsamling hvor der er valg til bestyrelsesposten.
Der foretages, uanset hvor lang en periode de enkelte bestyrelsesmedlemmer har været valgt
ind for, et nyt valg til bestyrelsen på hvert lige årstal. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem over 18 år, der er villig til at modtage valg.
Medlemmer, der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan vælges såfremt der foreligger en
skriftlig bekræftelse på, at han/hun er villig til at modtage valg.
§ 4. Generalforsamlingen
Den ordinære generalforsamling afholdes årligt som del af den årlige Østercon. Der indkaldes
derfor ikke seperat til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er åben. Stemmeberettiget er alle medlemmer uden kontingentrestance.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.).
2. Beretning fra bestyrelsen.
3. Fremlæggelse og godkendelse foreløbigt regnskab og budget.
4. Indkomne forslag. (forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest 2 uger før
generalforsamlingen)
5. Valg (Jf. § 3).
6. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2
uger før Østercon.
Ved afstemninger, der ikke omhandler foreningens vedtægter eller opløsning, er almindeligt
stemmeflertal afgørende. Ved stemmelighed kan dirigenten, hvis han/hun skønner det
hensigtsmæssigt, bringe forslaget til ny afstemning. I modsat fald bortfalder forslaget.
Ved stemmelighed vedrørende valg til ansvarsposter gives kandidaterne tid til at tale for deres
sag hvorefter der stemmes igen. Er der stadig stemmelighed, afgøres der med terningekast.
Alle afstemninger sker ved håndsoprækning. Skriftlig, skjult afstemning, skal dog foretages
såfremt mindst 1 medlem stiller krav herom.
Kan et medlem ikke deltage til en generalforsamling, er det muligt for medlemmet, at sende en
anden person til at stemme i sit sted. Dette kræver en fuldmagt. Fuldmagten afleveres skriftligt
til bestyrelsen ved begyndelsen af generalforsamlingen.
Fuldmagten skal indeholde medlemmets navn, navn på personen, der stemmer på medlemmets

vegne, samt dato for generalforsamlingen og underskrift.
En person må maksimalt stemme på 1 medlems vegne udover sit eget.
En stemme i absentia har samme vægt som en stemme fra en tilstedeværende.

§ 5. Foreningens bestyrelse
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv
med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen skal være bestående af medlemmer af
foreningen, som er over 18 år. Bestyrelsen varetager den daglige drift.
Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som
idéudviklingsforum for foreningen.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående
opgaver.
Tegningsret for foreningen har formanden, kassereren og næstformanden.
Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege en eller flere medlemmer til, enten alene eller i
fællesskab, at disponere over foreningens formue, samt at tegne foreningen i økonomiske
anliggender  herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske
bankprodukter.
§ 6. Medlemskab
Som medlem af foreningen kan optages personer, der har deltaget på et skoleophold, eller har
anden direkte tilknytning til Østerskov Efterskole.
Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler herfor, ekskludere et medlem  eller undlade at optage
en person som medlem. Afgørelsen kan ankes til generalforsamlingen ved skriflig meddelelse til
bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen.
§ 7. Kontingent/finansiering
Kontigentperioden dækker 12 måneder. Medlemskabet skal gentegnes under Østercon, med
mindre dispensation gives af bestyrelsen.
Kontingentets størrelse fastsættes til 50kr.

Kontigenter opkræves i forbindelse med Østercon, og gælder for en kontigentperiode af
gangen. Medlemskab er individuelt, og er kun gyldigt for den periode, for hvilken der er betalt
kontigent.
Betalingsbetingelser fastsættes af bestyrelsen.
Foreningen søges herudover finansieret ved sponsor og annoncestøtte, bidrag fra
offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer samt
indtægter fra arrangementer.
Foreningen kan ikke optage lån.
§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
Vedtægtsændringsforslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen eller den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.
Bestyrelsen skal på foreningens hjemmeside offentliggøre modtagne vedtægtsændringsforslag
senest 13 dage før generalforsamlingen.
Ændringsforslag til ændringsforslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 24 timer
inden generalforsamlingen.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 25% af foreningens medlemmer ønsker det.
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.
§ 10. Regnskab
Regnskabsåret for foreningen følger kalenderåret.
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af regnskab for afholdte arrangementer samt
overdragelse af midlertidigt regnskab til den næste bestyrelse.
§ 11. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på 3∕4 af generalforsamlingens eller den
ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages som donationer til Østerskov
Efterskole.
Foreningen ”Østerskov Elevforening” er stiftet den 14.07.2012
Vedtægterne er godkendt på generalforsamling den 09.07.2016

