Vedtægter for Elevstøtteforeningen på Nyborg Gymnasium

Foreningens navn: Elevstøtteforeningen på Nyborg Gymnasium
Stifter: Konstitueret rektor Henrik Vestergaard Stokholm.
§ 1. Foreningens formål er at give økonomisk støtte eller lån til studieture og ekskursioner
til økonomisk trængte elever på Nyborg Gymnasium ud fra sociale og økonomiske kriterier.
Kriterierne fastsættes af Elevforeningens bestyrelse ved enighed, og kriterierne kan ændres
ved almindeligt stemmeflertal (min. 4 stemmer).
§ 2. Støtte gives i form af rentefrie lån eller tilskud på baggrund af indkomne ansøgninger.
§ 3. Som medlemmer af foreningen optages nuværende og tidligere elever og disses
pårørende, skolens lærere og andre, som interesserer sig for skolen.
En forudsætning for foreningsmedlemskab er at medlemmer indbetaler 200 kr. i
medlemskontingent. Beløbet dækker et livsvarigt medlemskab. Opstilling til- og
medlemskab af foreningens bestyrelse kan kun ske under forudsætning af, at kontingentet er
betalt.
§ 4. Foreningen har ved sin oprettelse ingen aktiver eller egenkapital. Egenkapital skaffes
ved indsamlinger og fundraising hos lokale virksomheder, blandt foreningens medlemmer
og forældre til elever på skolen. Foreningens midler skal være anbragt i byen Nyborgs
pengeinstitutter.
§ 5. Elevforeningen administreres af en bestyrelse på 7 medlemmer bestående af
lærerrepræsentanter, der dækker skolens uddannelser. Den til enhver tid siddende rektor er
født formand for foreningen og udpeger en kasserer. Bestyrelsens lærerrepræsentanter
udpeges af lærerkollegiet for 2 år ad gangen. Der vælges 3 lærersuppleanter. Bestyrelsen
konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og den af rektor udpegede kasserer.
Bestyrelsen kan ikke modtage vederlag for bestyrelsesarbejdet.
§ 6. Bestyrelsen har kompetence til at behandle indkomne ansøgninger og træffe beslutning
om at yde elever støtte eller lån fra Elevforeningen. Beslutning om tilskud eller lån skal
træffes ved enighed i bestyrelsen. Ansøgninger skal indeholde en beskrivelse af, hvilken
aktivitet eleven søger tilskud eller lån til. Forældre kan søge på vegne af elever under 18 år.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig med 5 tilstedeværende medlemmer. Ved frafald indkaldes
suppleanter.
§ 7. Ved den årlige generalforsamling, der afholdes inden udgangen af oktober måned og
indkaldes med 3 ugers varsel ved avertering, behandles følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Valg til bestyrelsen

5. Indkomne forslag
6. Eventuelt
§ 8. Bestyrelsen skal sørge for, at foreningens regnskab undergives revision, og at der til
enhver tid er udpeget en eller flere revisorer. Bestyrelsen udarbejder og offentliggør årligt et
regnskab for Elevforeningens aktiver og passiver under tilsyn af Nyborg Gymnasiums
revisor. Årsregnskabet skal underskrives af bestyrelsen inden 6 måneder efter
regnskabsårets slutning.
§ 9. Anvendelse af overskud i Elevforeningen kan alene bruges til at støtte elevrettede
aktiviteter på Nyborg Gymnasium.
§ 10. Til ændring af vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet
af de fremmødte medlemmer. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
§ 11. Beslutning om nedlæggelse af foreningen træffes af den til enhver tid siddende
bestyrelse i Elevstøtteforeningen på Nyborg Gymnasium ved stemmeflertal. Foreningens
bestyrelse fungerer, indtil foreningen er nedlagt, og alle midler er uddelt i overensstemmelse
med formålet i punkt 1.
§ 12. Vedtægterne er vedtaget af bestyrelsen den 19/12-2016 og træder i kraft ved
offentliggørelsen på institutionens hjemmeside den 1/1-2017.

Nyborg den 19. december 2016

