
Vedtægter 
 
§1:  Navn og hjemsted 

Foreningens navn er " Vennekredsen Hellebjerg 
Idrætsefterskole". Foreningen er stiftet den 29. 
januar 2014. Foreningens hjemsted er Hedensted 
Kommune. 
 
§2: Formål og forpligtigelser 

Foreningens formål er, at støtte Hellebjerg 
Idrætsefterskole såvel moralsk, som arbejds- og 
markedsføringsmæssig. 
Vigtige informationer og nyheder om foreningens 
virke, formidles digitalt enten via medlemmernes E-
mail adresse, Hellebjerg Idrætsefterskoles 
hjemmeside/facebookside og/eller Vennekredsens 
facebookside. 
 
§3: Medlemskab 
Alle, der har eller har haft tilknytning til Hellebjerg 
og som ønsker aktiv, at støtte foreningen i 
overensstemmelse med formålsparagraffen kan 
være medlem. 
Hvis det vurderes, at et medlem har tilsidesat 
formålsparagraffen i væsentlig grad kan 
medlemskabet ophæves. 
Et minimum på 4 bestyrelsesmedlemmer, kan 
beslutte om  et medlem skal ekskluderes af 
foreningen.  
Foreningens medlemmer hæfter kun overfor 
foreningen med det til enhver tid fastsatte 
kontingent. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§4: Ledelse, repræsentantskab og revisor 

Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 13 
personer, dog skal den minimum bestå af 8 
personer, der samtidig er medlemmer af Hellebjerg 
Repræsentantskab.  
De 8 repræsentantskabsmedlemmer vælges for 2 
år af gangen. 4 medlemmer vælges i lige år og 4 i 
ulige år. 
Genvalg kan finde sted. 
De 5 andre medlemmer vælger for 1 år af gangen.  
Genvalg kan finde sted. 
Hvert år vælges der 2 medlemmer, som 
suppleanter til henholdsvis bestyrelsen og 
repræsentantskabet. 
Genvalg kan finde sted. 
Til revision af foreningens regnskab vælges der, på 
den årlige generalforsamling en revisor,  valget 
gælder for 1 år. Genvalg kan finde sted. 
Senest 3 uger efter generalforsamlingen 
konstituere bestyrelsen sig med formand, 
økonomiansvarlig og sekretær. 
Ved forfald i valgperioden, kan den af 
generalforsamlingens valgte suppleant indtræde, 
for resten af valgperioden. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og 
vedtagelse af diverse forslag kræver, at et flertal af 
bestyrelsen stemmer for. 
 
§5: Udvalg 

Bestyrelsen har ret til, at nedsætte udvalg og evt. 
udpege enkeltpersoner udenfor bestyrelsen til, at 
varetage særlige opgaver. 
Opgaverne skal til enhver tid være forenelige med 
formålsparagraffen. 
 
§6: Kontingent 

Kontingentet, som fastsættes på den årlige 
generalforsamling, betales forud for et år ad 
gangen og skal være indbetalt senest den 31 
december aht. medlemsretten på den 
efterfølgende årlige generalforsamling. 



Vedtægter 
 
§7: Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets 
første kvartal. 
Generalforsamlingen er foreningens højeste 
myndighed og er beslutningsdygtig uanset de 
mødtes antal. 
Generalforsamlingen indkaldes med 28 dages 
varsel via E-mail, Hellebjerg Idrætsefterskoles 
hjemmeside/facebookside og/eller Vennekredsens 
facebookside. 
Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen. 
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved 
almindelig flertal, idet hvert medlem har èn 
stemme. 
Dog kræver vedtægtsændringer mindst 2/3 af de 
angivne stemmer for forslaget. 
Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot et 
medlem ønsker det. 
 
8: Dagsorden for generalforsamlingen 

01. Valg af dirigent 
02. Valg af referent 
03. Valg af 2 stemmetæller 
04. Årsberetning til evt. drøftelse 
05. Årsregnskabet til godkendelse 
06. Fastsættelse af kontingent for indeværende år 
07. indkomne forslag 
08. Valg af revisor. Valgt for 1 år 
09. Valg af 4 repræsentanter til Hellebjerg 
Idrætsefterskoles repræsentantskab. Valgt for 2 år. 
10. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer. Valgt for 1 år. 
12. Valg af 2 suppleanter til henholdsvis bestyrelse 
og repræsentantskabet. Valgt for 1 år. 
13. Eventuelt 
 
 

 

 

 

§9: Ekstraordinær generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 
flertallet af bestyrelse finder det nødvendig, eller 
når 30 % af foreningens betalende medlemmer ind- 
sender skriftlig begæring herom, med forslag til 
dagsorden. 
Den ekstraordinære generalforsamling skal 
afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er 
modtaget og skal indkaldes i lighed med den 
ordinære 
generalforsamling. 
 
§10: Tegningsparagraf 
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og 
den økonomi ansvarlige. Foreningen kan meddele 
prokura. 
 
§11: Forhold til Hellebjerg Idrætsefterskole 

Foreningen har pligt til at informere forstander og 
Hellebjerg Idrætsefterskoles bestyrelse om dens 
aktiviteter. En repræsentant fra Hellebjerg 
Idrætsefterskoles bestyrelse og/eller ledelse har ret 
til at deltage i foreningens møder, dog uden at 
have stemmeret. 
 
§ 12: Regnskabsår 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Bestyrelsen skal senest 21 dage før 
generalforsamlingen aflevere foreningens 
årsregnskab til foreningens revisor. 
 
§14: Foreningens ophør  

1. Foreningens ophør kan kun ske, når mindst 2/3 
af de to på hinanden efterfølgende 
generalforsamlinger fremmødte med- 
lemmer har stemt herfor. 
2. Ved foreningens ophør tilfalder foreningens 
midler Hellebjerg Idrætsefterskole. 
 
Vedtaget på generalforsamlingen den 9. marts 
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