Vedtægter
Vedtægter redigeret d. 6. december 2020 i henhold til vedtagne forslag ved generalforsamlingen d. 2. december 2020
§ 1: NAVN OG HJEMSTED
Stk. 1: Foreningens navn er Brandbjerg Højskoles Elevforening, og dens hjemsted er Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling.
§ 2: FORENINGENS MÅL
Stk. 1: Det er elevforeningens mål:
- til stadighed at fungere som bindeled mellem skolen, tidligere og nuværende elever.
- til stadighed at være med til at forbedre og udvikle Brandbjerg Højskole.
- gennem samarbejde med Brandbjerg Højskole at udbrede kendskabet til og forståelsen for højskolens arbejde.
- årligt at afholde arrangementer for elevforeningens medlemmer og de elever, der på det givne tidspunkt går på skolen.
- flere gange årligt at udsende bladet Brandstifteren i samarbejde med Højskolens stab.
§ 3: MEDLEMSFORHOLD
Stk. 1: Tidligere og nuværende elever kan være medlem af Brandbjerg Højskoles Elevforening. Bliver man bortvist fra højskolen, kan man ikke blive
medlem af elevforeningen.
Stk. 2: Kontingentet betales forud og opkræves for 1, 5 eller 10 år ad gangen. Kontingentperioden opgøres halvårligt, sidste dag i februar og sidste
dag i august.
Stk. 3: Medlemsskabet er individuelt og er kun gyldigt i den periode, for hvilken der er betalt kontingent.
Stk. 4: Under de af Elevforeningen afholdte arrangementer gælder Brandbjerg Højskoles almene reglement for opførsel og adfærd. Brud herpå
medfører øjeblikkelig bortvisning fra pågældende arrangement og hermed ekskludering fra Elevforeningen.

§ 4: FORENINGSBESTEMMELSER
Stk. 1: Den øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen består af Elevforeningens medlemmer.
Stk. 2: Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen øverste myndighed.

§ 5: GENERALFORSAMLING
Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes én gang i løbet af kalenderåret, dog med mindst 6 måneders og maksimalt 14 måneders mellemrum
mellem to ordinære generalforsamlinger. Bestyrelsen fastsætter tidspunktet, som dog tilstræbes at være i forbindelse med det årlige elevstævne.
Stk. 2: Alle tidligere og nuværende elever har ret til at deltage i generalforsamlingen. Afstemninger kan afholdes digitalt. Kun medlemmerne har
stemmeret, og for at bruge denne stemmeret kræves personligt eller digitalt fremmøde.
Stk. 3: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt 2/3 af bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne ønsker det.
Stk. 5: Generalforsamlingen skal altid indkaldes med 14 dages varsel, og skal indeholde foreløbig dagsorden samt nøjagtig angivelse af tidspunktet.
Generalforsamlingen skal afholdes på Brandbjerg Højskole. En digital generalforsamling anses for afholdt på Brandbjerg Højskole. Den valgte
referent tager referat af generalforsamlingen.
Stk. 6: Hvis der i perioden mellem to ordinære generalforsamlinger afgår bestyrelsesmedlemmer, indtræder suppleanter automatisk i den valgte
rækkefølge (størst stemmetal). Er suppleanterne opbrugt, har bestyrelsen kompetence til at konstituere nye bestyrelsesmedlemmer, der dog skal
opfylde betingelserne for valgbarhed.
Et bestyrelsesmedlem, der fratræder mellem to generalforsamlinger bliver menigt medlem af foreningen.
Stk. 7: Valgbare til bestyrelsen er ethvert medlem af Elevforeningen. Medlemmer, der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan vælges, såfremt
der er en skriftlig bekræftelse på, at han/hun er villig til at modtage valg.
Stk. 8: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal altid indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af forretningsordenen.
3. Valg af referent og stemmetællere.
4. Beretning fra bestyrelse.
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af 2 medlemmer til Brandbjerg Højskoles bestyrelse.
9. Valg af 2 eksterne revisorer og 1 ekstern revisorsuppleant.
10. Behandling af indkomne forslag, herunder eventuelle vedtægtsændringer.
11. Eventuelt.
Stk. 9: Ved generalforsamlingen gælder følgende valgregler:
Ved afstemning er almindeligt stemmeflertal afgørende. Står stemmerne lige bortfalder forslaget. Ved stemmelighed vedrørende valg af
bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter foretages en ny afstemning.
Stk. 10: Valg af bestyrelsesmedlemmer foretages altid skriftligt og hemmeligt. En digital stemme betragtes som skriftlig. Afstemninger foretages ved
håndsoprækning. Såfremt 5 medlemmer stiller krav herom, afholdes afstemning skriftligt og hemmeligt. Stemmetæller må i fornødent omfang gøre
sig bekendt med medlemmers hemmelige afstemninger for at sikre sig stemmers gyldighed.
§ 6: BESTYRELSEN
Stk. 1: Bestyrelsen består af 9 medlemmer. I bestyrelsen findes 1 formand, 1 kasserer og 5 menige bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig selv.
Separat vælges de 2 resterende bestyrelsesmedlemmer, hvis primære funktion er et medlemskab i Brandbjerg Højskoles bestyrelse, jf. dennes
vedtægter, hvorfor disse to medlemmer fungerer som bindeled mellem Brandbjerg Højskoles Elevforenings bestyrelse og Brandbjerg Højskoles
bestyrelse.
Stk. 2: Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I bestyrelsen må der maksimalt være 2 medlemmer, som er
nuværende elever på Brandbjerg Højskole gældende fra første konstituerende møde.
Stk. 3: Suppleanter og revisorer vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 4: Bestyrelsesmedlemmer til Brandbjerg Højskoles bestyrelse udpeges for 2 år ad gangen.
Stk. 5: I medlemmets fungerende periode betaler man ikke kontingent til Brandbjerg Højskoles Elevforening.
Stk. 6: Såfremt man som suppleant bliver tildelt en permanent bestyrelsespost, tiltræder man bestyrelsen på samme vilkår som for resten af
bestyrelsens medlemmer. Dette gælder så længe man bestrider posten.
§ 7: ØKONOMI OG TEGNINGSREGLER
Stk. 1: Foreningens pengeinstitut er Den Jyske Sparekasse med filial i Jelling
Stk. 2: I tilfælde af økonomiske vanskeligheder har den til enhver tid siddende bestyrelse mandat til at rejse op til 25.000 kr. ved salg af obligationer,
såfremt der er enstemmighed i bestyrelsen herfor.
Stk. 3: Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i foreningen
§ 8: REGNSKAB OG REVISION
Stk. 1: Regnskabsåret er fastsat som værende fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2: Regnskabet skal være de eksterne revisorer i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter regler om attestering af
bilag, underskriftberettigede i relation til checks, giro o.l.
§ 9: OPLØSNING
Stk. 1: Opløsning af Elevforeningen kan kun ske ved 2 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger.
Skt. 2: Til opløsning kræves, at mindst 3/4 af medlemmerne stemmer for.
Stk. 3: Vedtages det at opløse Brandbjerg Højskoles Elevforening, skal generalforsamlingen afgøre, hvordan midlerne skal anvendes.

