Jonstrupsamlingens Venner

Vedtægter for
Jonstrupsamlingens Venner

21. september 2021
§ 1 Støtteforeningens navn er ”Jonstrupsamlingens Venner”.
§ 2 Foreningens formål er at støtte formidlingen
 om Jonstrup Statsseminarium, Kongeriget Danmarks ældste lærerseminarium,
 om dets betydning for skole-, uddannelses- og kulturliv både lokalt og nationalt og
 om Jonstrupsamlingens virksomhed, ressourcer og aktiviteter.
§ 3 Jonstrupsamlingens Venner omfatter alle, der interesserer sig for samlingen og dens aktiviteter.
Som medlem af støtteforeningen er der – alt efter ens tid og interesser – også mulighed for at
bidrage yderligere med at vedligeholde og udvikle samlingen, fx ved at medvirke til at sprede
kendskabet til samlingens udstillinger og aktiviteter, ved at være søndagsvært eller ved på anden
vis at bistå ved Jonstrupsamlingens arrangementer og formidlingsaktiviteter.
§ 4 Støtteforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest i april måned. Indkaldelse med dagsorden sker pr. mail senest 3 uger
før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til drøftelse og afstemning på generalforsamlingen
kan stilles af medlemmerne og skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
§ 5 På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsen
konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der vælges desuden to
bestyrelsessuppleanter, en revisor og en revisorsuppleant. Valgperioder er toårige. I ulige år er 2
bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor på valg, de øvrige i lige år. Genvalg kan finde
sted. Såfremt dirigenten eller to medlemmer forlanger det, skal afstemning være skriftlig. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
§ 6 Dagsorden for en ordinær generalforsamling er:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om støtteforeningens virksomhed i det forløbne år.
3. Godkendelse af regnskab og budget; herunder fastsættelse af kontingent.
4. Indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
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§ 7 Støtteforeningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden.
Bestyrelsen kan selv fastsætte sin forretningsorden.
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter skriftlig begæring fra en tredjedel af medlemmerne eller mindst to medlemmer af bestyrelsen. På en ekstraordinær generalforsamling besluttes kun de sager, som har været årsag til indkaldelsen. Samme afstemningsregler som ved
ordinære generalforsamlinger.
§ 9 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal og bortfalder ellers.
§ 10 Ophævelse af støtteforeningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Ophævelsen kan da ske ved simpel stemmeflerhed. Er der ikke mødt 2/3
af medlemmerne, indkaldes der inden én måned til ekstraordinær generalforsamling, hvorefter
ophævelsen kan vedtages ved simpel stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.
§ 11 Såfremt støtteforeningen ophæves, træffer generalforsamlingen alene bestemmelse om afklaringen af støtteforeningens økonomi, herunder anvendelse af eventuel formue. Overskud fra offentlig støtte går til offentlige formål.
Vedtægterne er vedtaget på det stiftende møde, Jonstrup den 21. februar 2018, og ændret på de
ordinære generalforsamlinger den 20. marts 2019 og den 21. september 2021.

Dirigent Per K. Larsen

Referent Marianne Hvid
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