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Vedtægter for Låneforening for Brandbjerg Højskole 
 

1 – Navn og formål 

1.1 Fondens navn er Låneforeningen for Brandbjerg Højskole. Foreningen har hjemsted på 

Brandbjergvej 12, 7300 Jelling. 

 

1.2 Låneforeningen for Brandbjerg Højskole har til formål at udlåne sin indskudskapital til Brandbjerg 

Højskole til brug for højskolens optagelse af forpligtigelser til sikring af højskolen som dansk 

folkehøjskole. 

 

2 – Generalforsamling 

2.1 Foreningen afholder generalforsamling én gang årligt i marts eller april måned. Indkaldelse sker ved 

formanden med mindst 14 dages varsel. 

 

2.2 Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal indeholde: 

• Valg af dirigent 

• Valg af stemmetæller 

• Bestyrelsens beretning fra det forløbne år 

• Forelæggelse af regnskab 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer 

• Valg af to revisorer 

• Behandling af indkomne forslag 

• Evt. 

 

2.3 Hver indskyder har én stemme uanset indskudskapital og antal indskudsbeviser. Der kan stemmes 

ved fuldmagt. Stemmeafgiver skal være fremmødt på generalforsamlingen. Fremmøde kan ske via 

elektronisk løsning. 

 

2.4 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne. Ved 

stemmelighed bortfalder forslaget. 

 

2.5 Forslag til vedtægtsændringer kræver et kvalificeret flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer med 

fremmøde på mindst 1/2 af de samlede stemmer. 
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2.6 Bestyrelsen eller 10 indskydende medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

Indkaldelse sker ved formanden med mindst 14 dages varsel. 

 

3 – Bestyrelse 

3.1 Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer og maksimalt 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig 

selv.  

 

3.2 Et medlem af bestyrelsen af Brandbjerg Højskoles Elevforening er født medlem af bestyrelsen for 

Låneforeningen for Brandbjerg Højskole. 

 

3.3 Et medlem af bestyrelsen af Brandbjerg Højskoles Venner er født medlem af bestyrelsen for 

Låneforeningen for Brandbjerg Højskole. 

 

3.4 Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for en periode af to år. 

Det er ikke en forudsætning at et bestyrelsesmedlem har indskud i foreningen. 

 

3.5 Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 

udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er fremmødt. 

 

3.6 Foreningen tegnes af foreningens formand og et andet bestyrelsesmedlem i fællesskab. 

 

4 – Indbetaling 

4.1 Indbetalinger til foreningen noteres på den enkelte indskyders navn. Der udstedes et indskyderbevis 

lydende på navn og det indskudte beløb. Bestyrelsen kan afvise indskud. 

 

4.2 Indskuddene fastsættes til mindst 5.000 kr. pr. indskyder. 

 

5 – Anvendelse af foreningens midler 

5.1 Foreningens midler udlånes samlet i et gældsbrev med Brandbjerg Højskole som debitor. 

Gældsbrevet forfalder 31. december 2026. Gældsbrevet kan ikke udstedes før en helhedsplan med 

Brandbjerg Højskole og dennes kreditorer er vedtaget. Gældsbrevet kan ikke opsiges før tid af 

foreningen. 
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5.2 Bestyrelsen kan træffe beslutning om forrentning af indskud på 100.000 kr. eller mere. 

 

6 – Udbetaling af indskud 

Foreningens indestående er bundet frem til den 31. december 2026, hvor gældsbrevet forfalder, 

hvorefter indskyderne er berettiget til at få det indskudte beløb samt eventuelle tilskrevne renter 

udbetalt. Såfremt foreningens indestående er reduceret på udbetalingstidspunktet, reduceres 

tilbagebetalingen forholdsmæssigt. 

 

7 – Opløsning 

7.1 Foreningen kan opløses ved en generalforsamlingsbeslutning med et flertal på 3/4 af de fremmødte 

stemmer med et fremmøde på mindst 1/2 af de samlede stemmer. Foreningen kan dog ikke opløses før 

gældsbrevet er indfriet. 

 

7.2 Ved opløsning, jf. pkt. 7.1 tilbagebetales indskud. Der udbetales optjent rentekrav. Eventuelt 

overskud tilgår Brandbjerg Højskole. Såfremt Brandbjerg Højskole ikke eksisterer på 

opløsningstidspunktet, træffer bestyrelsen beslutning om at overdrage overskud til en eller flere andre 

danske folkehøjskoler. Såfremt foreningens indestående er reduceret, reduceres tilbagebetalingen 

forholdsmæssigt. 

 

8 – Hæftelse 

Foreningen hæfter ikke for Brandbjerg Højskole. Foreningen hæfter alene for de forpligtigelser, den 

påtager sig i forbindelse med at udlåne midler til Brandbjerg Højskole. 

 

9 – Stiftelse 

Foreningen stiftes den 15. marts 2020 af den stiftende bestyrelse. Bestyrelsen har ved stiftelse godkendt 

nærværende vedtægter. 

 

Lone Rosendal Højrup (BHV) 

 

 Jesper Holm Jespersen 

 

 Birgitte Rosager Møldrup 

 

Marie Julie Sørensen (BHE)  Jesper Winther   

 


