
Vedtægter for Bornholms Højskoles Støtteforening  

 

§ 1. Navn og hjemsted 

Bornholms Højskoles Støtteforening er en forening med hjemsted i Bornholms Regionskommune. 

 

§ 2. Formål 

Det er støtteforeningens formål at støtte op om Bornholms Højskoles aktiviteter på forskellig vis, 

herunder: 

● Yde tilskud til elevers ophold på højskolen efter ansøgning til støtteforeningens bestyrelse 

og efter nærmere kriterier fastsat af bestyrelsen,  

● Yde tilskud til elevers udgifter til rejser under højskoleopholdet efter ansøgning,  

● Yde økonomisk støtte til trykning og udsendelse af Bornholms Højskoles årsskrift. 

Foreningens indtægter udgøres fortrinsvist af medlemsbidrag, tilskud fra skolekredsen for 

Bornholms Højskole samt gaver. 

 

§ 3. Medlemmer 

§ 3. Medlemmer af skolekredsen for Bornholms Højskole er fødte medlemmer af støtteforeningen. 

Som medlemmer kan i øvrigt optages enhver myndig person, som ønsker økonomisk at støtte 

foreningens formål. 

 

§ 4. Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året, senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 

Ordinær generalforsamling afholdes almindeligvis samtidig med den ordinære generalforsamling i 

skolekredsen for Bornholms Højskole. Indkaldelse til generalforsamlingen kan ske samtidig med 

indkaldelse til den ordinære generalforsamling i skolekredsen for Bornholms Højskole eller ved 

mail. 

Dagsordenen for generalforsamlingen lyder således: 

● Valg af dirigent 

● Bestyrelsens beretning for det forgange års drift 

● Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 

● Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

● Indkomne forslag 

● Eventuelt 

 



§ 5. Ekstraordinær generalforsamling 

Et flertal af bestyrelsens medlemmer kan forlange indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, jf. § 

7, stk. 4. 

 

§ 6. Bestyrelsen 

Bornholms Højskoles Støtteforenings ledelse varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer. Et 

medlem af støtteforeningens bestyrelse vælges af bestyrelsen for Bornholms Højskole, mens to 

medlemmer vælges på støtteforeningens generalforsamling. For hvert bestyrelsesmedlem vælges en 

suppleant. 

Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd. 

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges for en periode af 1 år. Genvalg kan finde 

sted. 

 

§ 7. Bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsen vælger en formand af sin midte og kan vælge at nedsætte et forretningsudvalg. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 2. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der bør afholdes mindst 2 møder om 

året. Ved et bestyrelsesmedlems længerevarende forfald indkaldes bestyrelses- medlemmets 

suppleant. 

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, jf. dog 

stk. 5. 

Stk. 4. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 5. I tilfælde af 

stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

Stk. 5. Beslutning om optagelse af lån, leje, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kan kun 

træffes af et flertal, der omfatter mindst halvdelen af bestyrelsen. 

Stk. 6. Bestyrelsens arbejde er ulønnet. 

Stk. 7. Forstanderen for Bornholms Højskole deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. 

 

§ 8. Regnskab 

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et 

årsregnskab omfattende resultatopgørelse og balance. 

Stk. 2. Regnskabsføringen og opstillingen af regnskaberne skal være i overensstemmelse med 

almindelige regnskabsprincipper. 

 



§ 9. Tegningsret 

Foreningen tegnes af mindst to medlemmer af bestyrelsen i forening. 

 

§ 10. Nedlæggelse af Bornholms Højskoles Støtteforening 

Beslutning om nedlæggelse af støtteforeningen træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af 

alle medlemmer stemmer for. Opnås sådan et flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes 

efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal blandt de fremmødte 

medlemmer. 

Stk. 2. Nedlægges støtteforeningen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske 

opgørelse af aktiver og passiver er gennemført og overgået til behandling i skifteretten eller ved 

likvidation. 

Stk. 3. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes til almennyttige formål med 

tilknytning til Bornholms Højskole. I tilfælde af, at Bornholms Højskole er ophørt, uddeles 

nettoformuen til almene formål i øvrigt efter afgørelse truffet af bestyrelsen på 

likvidationstidspunktet, subsidiært en likvidator. 

 

§ 11. Vedtægter 

Ændringer af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. 

 

§ 12. Hæftelse 

Foreningen hæfter alene med sin formue. 

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. juni 2017. 


