Støtteforening for Tingstrup Skole

Vedtægter: Støtteforeningen for Tingstrup Skole
§1. Navn og placering
Foreningens navn er Støtteforeningen for Tingstrup Skole.
Foreningens hjemsted er Thisted kommune.
§2. Formål
Foreningens formål er at yde støtte til faciliteter, undervisningsmiljøet og/eller aktiviteter til fremme af
trivsel og læring hos børn i Tingstrup Skole i overensstemmelse med de politikker og principper, der
gælder for skolen.
Desuden at arrangere aktiviteter og sælge sponsorater/medlemskaber med henblik på indsamling af
midler til ovenstående.
§3. Medlemmer
Medlemmer er alle enkeltpersoner, husstande, foreninger eller virksomheder, der har betalt kontingent. Medlemskab er ikke betinget af geografisk tilknytning til skolen. Et medlemskab giver en stemme,
og et medlemskab gælder for et år og følger skoleåret.
§4. Bestyrelsens sammensætning og arbejde
Bestyrelsen består af 4 repræsentanter valgt af foreningens medlemmer, samt et medlem udvalgt af
skolebestyrelsen. Desuden deltager en repræsentant for skoleledelsen som observatør til bestyrelsesmøderne. Der er fem stemmeberettigede i bestyrelsen, og det er de fire valgte medlemmer samt det af
skolebestyrelsen valgte medlem.
Bestyrelsen vælger selv en formand, kasserer og sekretær. Det er bestyrelsen, der har tegningsretten
og prokura.
Det er bestyrelsens opgave at sikre fordelingen af de indsamlede midler ud fra de i § 2 beskrevne formål og de indkomne ansøgninger.
§5. Udbetaling af støtte
Udbetaling af støtte kan kun finde sted, hvis et flertal af bestyrelsen træffer beslutning herom.
§6. Økonomi
Regnskabsåret følger skoleåret. Dvs. fra 1. august til 31. juli.
Kassereren fører regnskab, som revideres og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.
Alle foreningens midler administreres via foreningens bankkonto.
Foreningen hæfter for sin gæld med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de i foreningen økonomiske forpligtelser.
§7. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og generalforsamlingen offentliggøres med 14
dages varsel hvert år til afholdelse inden d. 1/10. Offentliggørelsen sker via skolens hjemmeside.
Medlemskab af foreningen giver ret til 1 stemme på generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 i lige år og 2 i ulige år.
6. Valg af 1. suppleant.
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7. Valg af revisor.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Bemærkning:
Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag inkl. vedtægtsændringer kan vedtages med simpelt flertal ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det.

§8. Foreningens opløsning
Foreningen kan opløses ved vedtagelse på generalforsamling og bekræftelse af beslutningen på ekstraordinær generalforsamling med 2/3-dels flertal ved personligt fremmøde afholdt med mindst 14
dages mellemrum.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler skolebestyrelsen for Tingstrup Skole til brug i overensstemmelse med støtteforeningens formål.
I tilfælde af skolelukning vil foreningens midler blive anvendt inden skolens lukning til aktivitet af fælles
interesse.

