
 

 

Maribo Gymnasiums Støtteforening 
Vedtægter 
 
1. Foreningens navn er Maribo Gymnasiums Støtteforening. 
2. Foreningens hjemsted er Maribo Gymnasium. 
3. Foreningen er oprettet i forbindelse med gymnasiets 50-års jubilæum i 1987. 
4. Foreningens formål er: 

1.1. At yde støtte til enkelte elever i forbindelse med studierejser/ekskursioner. 
1.2. At yde tilskud til klassers/holds studierejser/ekskursioner. 
1.3. At yde lån til elever i øjeblikkeligt økonomiske vanskeligheder. 
1.4. At knytte gamle elever tættere til Maribo Gymnasium gennem arrangementer med 

videre. 
1.5. Ved særlige lejligheder at yde tilskud til indkøb af udstyr til scenebrug m.m. til gavn 

for eleverne på Maribo Gymnasium. 
5. Som medlemmer kan optages skolens nuværende og forhenværende lærere og elever, 

forældre og i øvrigt alle, der måtte ønske at yde engangsbidrag til foreningen. 
6. Årskontingent fastsættes på generalforsamlingen. 
7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
8. Generalforsamlingen afholdes ordinært hvert år i januar eller februar måned. 
9. Indkaldelse til generalforsamlingen sker via Maribo Gymnasiums hjemmeside med mindst 3 

ugers varsel. 
10. Bestyrelsen eller mindst halvdelen af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling med mindst 3 ugers varsel. 
11. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 

1.1. Valg af dirigent. 
1.2. Aflæggelse af beretning. 
1.3. Aflæggelse af regnskab. 
1.4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
1.5. Valg af revisor. 
1.6. Eventuelt.  

12. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 4 vælges af generalforsamlingen for 2 år ad 
gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er rektor, en lærerrepræsentant, der indstilles af 
Pædagogisk Råd samt en elevrepræsentant, blandt Maribo Gymnasiums nuværende elever. 
De to sidstnævnte vælges for 2 skoleår. Der kan udover bestyrelsens 7 medlemmer vælges en 
suppleant. Supplenten vælges for ét år ad gangen. 

13. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Rektor konstitueres som 
sekretær. Rektor og lærerrepræsentant kan ikke vælges til formand. 

14. Et forretningsudvalg bestående af rektor og lærerrepræsentant i bestyrelsen beslutter under 
ansvar for bestyrelsen tildeling af støtte/lån til ansøgere. Eleverne søger støtte/lån på et særligt 
ansøgningsskema. 

15. Foreningens regnskabsførelse varetages af skolens administration, og rektor aflægger 
regnskab på den årlige generalforsamling. 

16. Alle valg sker ved simpel stemmeflerhed. 
17. De fremmødte medlemmer på generalforsamlingen er beslutningsdygtige. 
18. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Til vedtagelsen af beslutning 

kræves, at et flertal af tilstedeværende medlemmer stemmer for. 
19. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand, næstformand og rektor. 
20. Foreningens regnskab følger kalenderåret. 
21. Foreningens kapital skal altid udgøre mindst 50.000 kr. 

1.1. Hvis foreningens kapital udgør over 100.000 kr., anvendes hvert år minimum et 
beløb svarende til et års rente af kapitalen og maksimum 50.000 kr. 

1.2. Hvis foreningens kapital udgør under 100.000 kr. anvendes hvert år maksimum 
5.000 kr. 

1.3. Herudover kan der i særlige tilfælde ydes tilskud til nyanskaffelser til Maribo 
Gymnasium ifølge vedtægternes punkt 4. I disse tilfælde behandler bestyrelsen 
ansøgningen. 



 

 

22. Den henlagte kapital investeres til foreningens bedste. Tegningsberettiget er foreningens 
formand og rektor. 

23. Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad 
gangen. 

24. foreningen kan opløses, dersom 2/3 af dens medlemmer stemmer herfor på en 
generalforsamling. Opnås der ikke 2/3 majoritet for opløsningen, kan en efterfølgende 
generalforsamling opløse foreningen ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte. 

25. Ved opløsning tilfalder foreningens midler Maribo Gymnasium i overensstemmelse med 
foreningens formål. 

 
Vedtaget på generalforsamlingen for Maribo Gymnasiums Støtteforening 3. februar 2015. 


