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Vedtægter for Bjerringbro Gymnasiums Venner. 

§ 1. Foreningens navn er: Bjerringbro Gymnasiums Venner – kaldet BGV. Foreningen er 
todelt i en støtteforening og en ungdomsforening. (Se bilag) 

§ 2. Foreningens formål er: 

• At virke som bindeled mellem medlemmerne og skolen. 

• At støtte skolen økonomisk på områder, hvor det offentlige ikke yder 
hjælp, eller hvor denne hjælp er utilstrækkelig, f.eks. til: foredrag, rejser, 
kunstneriske formål etc. 

• At uddele et eller flere legater ved dimissionen til en eller flere 
dimittender, der har deltaget aktivt i skolens liv. 

§ 3. Som medlemmer i støtteforeningen kan optages nuværende og tidligere elever, deres 
forældre, skolens lærere og i øvrigt alle, der er interesseret i skolens virke. Som 
medlemmer i ungdomsforeningen optages skolens elever automatisk. Desuden optages 
unge fra det fyldte 16 år, som er venner af skolens elever, og som har interesse i at blive 
inviteret til særlige ungearrangementer på Bjerringbro Gymnasium. 

§ 4 Foreningens midler tilvejebringes gennem medlemskontingent, arrangementer, gaver 
og tilskud. Kontingentformer og kontingentstørrelser fastsættes af generalforsamlingen. 

§ 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. 
Generalforsamlingen annonceres på hjemmesiden: www.bjerringbro-gym.dk. 

Ekstraordinære generalforsamlinger, der indkaldes med mindst 8 dages varsel, afholdes, 
når bestyrelsen bestemmer det, eller mindst 10 medlemmer af støtteforeningen fremsætter 
krav herom. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 

• Valg af dirigent. 

• Formandens beretning om foreningens virke det forgangne år. 

• Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

• Rektor orienterer om og redegør for aktiviteter. 

• Elevrådet orienterer om og redegør for aktiviteter. 

• Kassereren redegør for den økonomiske situation fremover og 
fremsætter forslag til fastsættelse af kontingent. 

• Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen. 

• Evt. supplerende valg af max 2 medlemmer for 2 år ad gangen. 

• Valg af revisor for 2 år ad gangen. 

• Evt. 
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§ 6 Bestyrelsen består af 6-8 (seks-otte) medlemmer: 

• Skolens rektor. 

• En eller to af skolens medarbejdere, indstillet af skolens 
samarbejdsudvalg for minimum 2 år ad gangen. 

• Fire medlemmer, valgt af generalforsamlingen. 

• En elev udpeget af elevrådet. 

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, kasserer og sekretær. 

Rektor kan ikke være formand. 

Vedtagelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens 
stemme udslagsgivende. 

Hvis et medlem udtræder midt i en periode, søger bestyrelsen at finde et nyt 
medlem som kan deltage i bestyrelsesarbejdet frem til valg på den efterfølgende 
generalforsamling. 

 

§ 7 Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. 

Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. 

  

§ 8 Vedtagelser på generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal. 

Uanset antallet af fremmødte medlemmer kræves til ændring af vedtægterne 
og til opløsning af foreningen, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer vedtager 
forslaget. 

Ved foreningens opløsning skal midlerne anvendes i overensstemmelse med 
vedtægternes §2. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 29. oktober 2018 

Offentliggjort på hjemmesiden umiddelbart efter. 

Underskrevet  

Uffe Kaas Nielsen, Formanden for bestyrelsen ________________________ 

Dorte Gade, rektor __________________ 


