
Vedtægter for Testrup Højskoles Skolekreds (Stiftet 9. nov. 1983) 

 
§ 1 Foreningens formål er at støtte højskolen i dens fortsatte arbejde som folkehøjskole. 

 

§ 2 Som medlem af skolekredsen kan optages personer, som viser interesse for skolens arbejde. 

 Optagelse skal godkendes af bestyrelsen, og dennes afgørelse kan indankes for generalforsamlingen. 

 Ansatte på skolen kan optages som passive medlemmer, dvs. uden stemmeret og valgbarhed. 

 

§ 3 Hvert medlem betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves senest en 

måned efter generalforsamlingens afholdelse. 

 Hvor flere end én person i en husstand ønsker medlemskab, ydes der rabat for disse. I så tilfælde udsendes 

kun ét årsskrift til hver husstand. 

 

§ 4 Regnskabsåret følger kalenderåret. 

 

§ 5 Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. I lige 

år vælges to medlemmer, og i ulige år tre medlemmer. Valgene gælder for to år ad gangen. Hvert år vælges 

desuden to suppleanter for ét år. Genvalg kan finde sted. 

 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Forstanderen deltager i bestyrelsens møder uden 

stemmeret. 

 

§ 6 Bestyrelsen vælger af sin midte tre medlemmer til den selvejende institution Testrup Højskoles bestyrelse. 

Vedrørende disses valgperiode henvises til højskolens fundats. 

 

§ 7 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 1. maj. Indvarsling sker skriftligt til medlemmerne 

senest 14 dage før. 

 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis mindst 1/4 af medlemmerne, to bestyrelsesmedlemmer 

eller formanden begærer det. Indvarsling sker jævnfør ovenstående.  

 Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 

 

 1. Valg af dirigent. 

 2. Bestyrelsen aflægger beretning. 

 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 

 4. Fastsættelse af kontingent. 

 5. Indkomne forslag. 

 6. Skolens forstander beretter om årets gang og skolens økonomi. 

 7. Valg til bestyrelsen. 

 8. Valg af to suppleanter. 

 9. Valg af to revisorer. 

10. Eventuelt. 

 

 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, og træffer sine beslutninger 

ved almindelig stemmeflerhed blandt de aktive fremmødte. 

 Afstemning sker ved håndsoprækning. Hvis et af de fremmødte medlemmer ønsker det, skal afstemning ske 

skriftligt. 

 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til højskolen senest otte dage før. 

 

§ 8 Ophævelse af skolekredsen og ændring af disse vedtægter kan kun foretages efter at være vedtaget af et 

flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst fire ugers mellemrum. 

 Ved skolekredsens ophør tilfalder dens midler Testrup Højskole. 

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på en ordinær generalforsamling den 4. oktober og en ekstraordinær 

generalforsamling den 14. november 2012. 


