
   VIBORG ELEVER 

VEDTÆGTER FOR ELEVFORENINGEN. 

 
§ 1: Foreningens navn er ”Viborg Elever”, og den har hjemsted på Gymnastik- og 

Idrætshøjskolen ved viborg. 

 

§ 2: Foreningens mål er: 

1. at støtte Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg. 

2. at virke for at opretholde forbindelsen  

a. mellem skolen og dens tidligere elever 

b. mellem skolen og foreningens andre medlemmer 

c. og mellem disse indbyrdes 

3. samt at inspirere til videreudvikling af de tanker og aktiviteter 

der blev startet ved højskoleopholdet 

 

§ 3: Dette forsøges nået ved: 

1. at medvirke ved udsendelse af et årsskrift og evt. andre 

meddelelser, 

2. at medvirke ved afholdelsen af et årligt elevmøde, 

3. evt. at yde støtte af økonomisk art, 

4. i øvrigt at støtte enhver bestræbelse, der er i overensstemmelse 

med hovedformålet. 

 

§ 4: Som medlemmer kan optages skolens tidligere elever. Optagelse og udmeldelse sker 

ved henvendelse til foreningens bestyrelse ved dens sekretær. Andre, der vil støtte 

foreningens formål, kan optages, men optagelsen er betinget af enstemmig godkendelse 

i bestyrelsen. 

  

§ 5: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling 

holdes hvert år i forbindelse med elevmødet. Indvarsling skal ske senest 2 mdr. før dens 

afholdelse. Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende: 

a. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 

b. Beretning om elevforeningens virksomhed. 

c. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

d. Behandling af indkomne forslag. 

e. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.  

f. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

g. Eventuelt. 

h. Evt. beretning om skolens virksomhed ved dens forstander. 

 

Forslag skal være indsendt til formanden senest en måned før generalforsamlingen.

  

 

 

 

 

 

§ 6: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 5% af foreningens 

medlemmer forlanger det og skriftligt indsender motiveret forslag derom til 

formanden. Denne har pligt til skriftligt at indvarsle generalforsamlingen, så den 

skal være afholdt senest 2 måneder efter anmodningens indsendelse. Indvarsling 

skal ske senest 1 måned før dens afholdelse. Mindst 10% af foreningens 

medlemmer skal være fremmødt, for at en ekstraordinær generalforsamling er 

beslutningsdygtig. 

 

§ 7: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf de 5 vælges for 2 år ad gangen, skiftevis 

2 og 3 medlemmer. 2.årgangsrepræsentanter vælges af henholdsvis sidste vinter- og 

sommerelevhold. Valget af dem gælder for et år, men de opstilles efter det første års 

virke sideordnet med nye emner, der bliver foreslået. Bestyrelsen konstituerer sig 

selv. 

 

§ 8: I bestyrelsen kan kun indvælges elever, der har gennemgået skolens lange vinter- 

eller sommerkursus. Til valg af bestyrelse har elever, der ikke har afsluttet 

højskoleopholdet, ingen stemmeret. Elever fra det nærmeste forudgående ophold 

har stemmeret, men er ikke valgbare.     

 

§ 9:  Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og deres anvendelse, samt for at 

føre regnskab over disse. Den har pligt til at føre en forhandlingsprotokol og en 

medlemsfortegnelse. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsgang. 

Elevforeningens bestyrelse tegnes i øvrigt af bestyrelsens formand eller 

næstformand, sammen med mindst 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer. 

 

§ 10: Alle afstemninger ved valg af bestyrelse og om vedtægtsændringer skal være 

skriftlige.  

 

§ 11: Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. Desuden vælges 2 revisorer for 

hvert 2 år ad gangen. Disse afgår skiftevis. 

 

§ 12: Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts. 

 

§ 13:  Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Det opkræves i oktober/november måned. 

 

§ 14: Redaktionen af årsskriftet forestås af foreningens bestyrelse og skolen. 

 

§ 15: Ændringer i vedtægter kan foretages, når forslag derom er lovligt indsendt, og når 

2/3 af de til generalforsamlingen mødte medlemmer stemmer derfor.  


