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VEDTÆGTER
Foreningen er stiftet den 9. februar 1999.
Navn og hjemsted
§ 1 Foreningens navn er ”Højskoleforeningen 8520 og Omegn”. Dens hjemsted er Aarhus Kommune og
dens virkeområde er postområdet 8520 og omegn.
Formål
§ 2 Det er foreningens formål at formidle og fremme en folkelig debat og samtale om menneskelige og
samfundsmæssige spørgsmål. Foreningen kan arrangere foredrag, studiekredse, ekskursioner, læseklubber,
sangaftener og andre aktiviteter, der kan fremme foreningens formål. Aktiviteterne kan, når forholdene
taler derfor, holdes i samarbejde med andre foreninger og institutioner.
Medlemskab
§ 3 Enhver, der kan tilslutte sig det i § 2 angivne formål, kan optages som medlem af foreningen.
Bestyrelsen modtager indmeldelser og træffer beslutning i tilfælde, hvor der kan herske tvivl om
optagelsens berettigelse. Spørgsmål om medlemskab kan indbringes for foreningens generalforsamling til
endelig afgørelse.
Medlemsåret løber fra 1.7 – 30.6, og udmeldelse kan ske ved udgangen af juni måned. Medlemmerne
hæfter kun for de pådragne forpligtelser med det fastsatte kontingent.
Generalforsamling
§ 4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år
inden udgangen af februar måned. Indkaldelse til Generalforsamlingen sker med e-mail eller brev til
medlemmerne med mindst 2 ugers varsel samt forhåndsannonceres i foreningens medlemsbrev/program.
§ 5 Til generalforsamlingen skal der foreligge en dagsorden, hvori følgende punkter skal indgå:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab og budget
4. Kontingentfastsættelse
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg til revisionen.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Dagsorden tilkendegives ved indkaldelsen. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15.
januar forud for generalforsamlingen.
For at kunne afgive stemme på generalforsamlingen skal kontingent for det aktuelle medlemsår være
betalt.
Bestyrelsen
§ 6 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7-8 medlemmer, der konstituerer sig selv med formand,
næstformand, kasserer og sekretær. Den kirkebogsførende præst ved Elsted Sogn er født medlem. 3-4
medlemmer er på valg i de lige årstal og 3 i de ulige årstal. Der vælges hvert år 2 suppleanter.
§ 7 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og varetager dens formål gennem regelmæssige møder,
der indkaldes af formanden. Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelse nedsætte udvalg. Bestyrelsen
udøver sin virksomhed i møder og fører en forhandlingsprotokol. Beslutninger træffes ved simpelt flertal
blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mødt mindst fire
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medlemmer. I øvrigt fastlægger bestyrelsen selv sin forretningsorden. Ved stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende.
Økonomi
§ 8 Foreningens økonomi hviler på kontingenter fra medlemmerne samt bidrag og støtte fra
enkeltpersoner, firmaer, foreninger, institutioner, fonde m. v. med interesse for foreningen formål.
§ 9 Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og kassereren forelægger regnskab og budget på
generalforsamlingen. Regnskabet revideres af to revisorer, der sammen med en revisorsuppleant vælges på
generalforsamlingen hvert år.
Ekstraordinær generalforsamling
§ 10 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest fire uger efter, at mindst 3
bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer har rejst begrundet krav herom.
Vedtægtsændringer
§ 11 Vedtægtsændringer kan besluttes med 2/3 flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling
hvortil ændringsforslag foreligger udsendt med dagsordenen.
Opløsning
§ 12 Foreningen kan opløses efter regler svarende til regler for vedtægtsændringer, dog således at
vedtagelse af opløsning skal finde sted på to adskilte generalforsamlinger. Ved foreningens opløsning
anvendes en evt. formue til støtte af folkelige og kulturelle formål efter den endeligt opløsende
generalforsamlings beslutning.
Ovenstående vedtægter er senest ændret på den ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 18.
februar 2020.

