
Præstø Privatskoles Venner  
 

VEDTÆGTER 
 

1. 
Foreningens navn er " Præstø Privatskoles Venner ". Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune. 
 

2. 
Præstø Privatskoles Venner har til formål at støtte Præstø Privatskole, således at skolen kan realiseres og 
fortsat bevares som en god og attraktiv skole og med et samlende og livs skabende aktiv for elever, byen 
og omegnen. 

3. 
Som medlemmer af foreningen kan optages myndige personer, foreninger og Virksomheder, som kan til-
slutte sig og/eller arbejde for foreningens formål. 

4. 
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Anmodning om medlemskab rettes til foreningens bestyrel-
se. 

5. 
Medlemmerne samt de personer som er udpeget til bestyrelsen, har ingen andel i foreningens formue eller 
overskud. 

6. 
Elevrådet, skolebestyrelsen og ansatte ved Præstø Privatskole kan indgive ansøgning om 
økonomiske tilskud til eller dækning af aktiviteter, der tilgodeser de i § 2 nævnte formål. 
Alle ansøgninger sendes til Præstø Privatskoles Venners bestyrelse.  
Det er til enhver tid foreningens bestyrelse, der godkender eller afslår en ansøgning.  
 

7. 
Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på foreningens generalfor-
samling. Foreningen kan modtage tilskud og gaver. Foreningens indtægter går udelukkende til opfyldelse af 
foreningens formål. 

8.  
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlinger afholdes i februar måned og 
indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
Alle valg og vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed. 
Der er én stemme pr. medlemskab. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 

9.  
Dagsordenen til ordinær generalforsamling, skal som minimum indeholde følgende punkter:  
1. Bestyrelsens beretning 
2. Fremlæggelse af regnskab 
3. Fastlæggelse af kontingent 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 
6. Eventuelt 

10. 
Forslag, der ønskes behandlet på foreningens ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 7 dage før generalforsamlingen. 

 
 

11. 



Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen, eller et flertal af medlemmerne, 
skriftligt begærer dette overfor bestyrelsen. 

12.  
Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage ef-
ter, at dette er begæret overfor bestyrelsen.  Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 
uger efter, at begæringen er modtaget af bestyrelsen.  

13.  
Bestyrelsen består af 5-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Det tilstræbes at der er minimum et 
medlem fra forældre til elever på Præstø Privatskole, samt et medlem fra bestyrelse for Præstø Privatsko-
le. Medlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Minimum 3 medlemmer er på valg i li-
ge år og minimum 2 medlemmer og 2 suppleanter i ulige år. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være på 
valg hvert 2. år. Der vælges én revisor og én revisorsuppleant for et år af gangen. 

14.  
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.  

15. 

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. 

16. 

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer 
fremsætter begæring herom. Dagsorden til bestyrelsesmøderne skal angives. Bestyrelsen er beslutnings-
dygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 

17. 

Foreningens formue anbringes i anerkendt pengeinstitut. Foreningen må ikke stifte gæld. 

18. 

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, 
for hvilke alene foreningen hæfter med hele sin formue.  

19.  
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 
 

20.  
Ændring af foreningens vedtægter kan kun finde sted, såfremt dette vedtages af generalforsamlingen med 
2/3 stemmeflertal af de fremmødte, stemmeberettigede. 

21.  

En eventuel nedlæggelse af foreningen kan kun finde sted, såfremt dette besluttes af to på hinanden føl-
gende generalforsamlinger med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede. Ved foreningens 
ophør fordeles foreningens midler til Præstø Privatskole. 
  
Vedtaget på den stiftende generalforsamling, Præstø den 16. januar 2014 
Revideret på den ordinære generalforsamling, Præstø den 24. september 2015 
Revideret på den ordinære generalforsamling, Præstø den 25. februar 2016 
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