
Vedtægter for Støtteforeningen for Stauning Skole og Børnehus (SSSB) 

  

1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Stauning Skole og Børnehus og har til formål:      

 • at bevare Stauning Skole og Børnehus som velfungerende og attraktive kommunale institutioner,  

 • at udbrede kendskabet til skolen og Børnehuset udover disses naturlige virkeområde,      

 • at arbejde positivt for skolen og Børnehuset som et naturligt samlingssted for lokalbefolkningen.  

  

2. Støtteforeningen er upolitisk, og enhver, der måtte ønske det, kan optages som medlem. Foreningen kan 

ikke træffe beslutninger i sager vedrørende skolens/Børnehusets ledelse, personale og elever.  

  

3. Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst fire skal være bosiddende i 

Stauning/Dejbjerg sogn. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og 

kasserer. På generalforsamlingen vælges desuden hvert år 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor og 1 

revisorsuppleant. Fællesbestyrelsen for Stauning Skole og Børnehus har én plads i bestyrelsen uden 

stemmeret.  

  

4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder skal dog afholdes, når formanden 

eller et flertal af bestyrelsen ønsker dette. Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af 

stemmelighed er formandens stemme afgørende.  

  

5. Regnskabet afsluttes hvert år den 31/12 og fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling i 

revideret stand. Det er revisorens pligt mindst én gang i løbet af året at gennemgå regnskabet og bilag. 

Udgifterne skal attesteres af formand og kasserer.  

  

6. Støtteforeningens midler indsættes på en konto i et pengeinstitut og administreres på forsvarlig vis af 

bestyrelsen. Foreningen tegnes i fællesskab af formanden og ét bestyrelsesmedlem.  

  

7. Generalforsamlingen er øverst myndighed og indkaldes med mindst 14 dages varsel via hjemmesiden og 

forældreintra. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i februar/marts måned med følgende dagsorden:  

• 1) Valg af dirigent. 

• 2) Bestyrelsens beretning.  

• 3) Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.  

• 4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

• 5) Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.  



• 6) Fastsættelse af næste års kontingent  

• 7) Indkomne forslag.  

• 8) Eventuelt.  

Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. punkt 4, sker efter skriftlige forslag. De vælges for 2 år ad gangen - den 

første gang er 2 på valg efter lodtrækning. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Afstemninger på 

generalforsamlingen foretages skriftligt, såfremt nogen af de tilstedeværende medlemmer måtte ønske det 

og ellers ved håndsoprækning, og alle beslutninger træffes ved simpel flertal. Generalforsamlingen er 

beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Ekstraordinær generalforsamling 

finder sted, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer 

herom.  

 

8. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, der har betalt deres kontingent forud for 

generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.  

  

9. Ændring af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for 

ændringen. Det skal fremgå af indkaldelsen til den pågældende generalforsamling, at der er forslag til 

ændringer, samt hvor disse er tilgængelige.  

  

10. Ved evt. nedlæggelse af folkeskolen og Børnehuset skal der indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling med henblik på stillingtagen til, hvorvidt foreningen skal arbejde for en friskole og en 

frivillig børnehave i området.  

  

11. Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 

generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer derfor. Ved støtteforeningens ophør skal 

dens formue med tilslutning af 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede tilfalde lokale formål i 

Stauning/Dejbjerg.  

 

 

Således revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 23. februar 2017 


