ao
Vedtægt
for
den selvejende undervisningsinstitution

rl

d

j,

rslo nds
efte rsko le

Djurslands Efterskole
$1. Hjemsted og formål
Stk. 1. Dju-rgl_a1ds Efterskole er en priva! uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Norddjurs kommune.
Stk. 2. Institutionen er oprettet i tilknytning til Nyt Liv den L. august 1975, oghar adressen
Kanneshøjvej 43, 8585 Glesborg.
Stk. 3. Institutionens formål er at drivè en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om
frie kostskoler.
Stk. 4. Institutionens formålog ønske er endvidere at drive en efterskole på bibeltro grund inden for
den evangelisk lutherske kirkes bekendelse.
$ 2. Skolekreds
Stk. 1. Som medlem af skolekredsen kan optages enhver myndig persory der kan gå ind for skolens
ideologiske grundlag jfr. 91.
Stk. 2. Optagel-se som medlem af skolekredsen skal godkendes af bestyrelsen og kan indankes for
generalforsamlingen af både derç som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i
bestyrelsen.
Stk. 3. Medlemmerne opkræves et kontingent en gang årligt, som skal være betalt inden generalforsamlingen for at give stemmeret. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan-kun stemmes ved fremmøde på generalforsamlingen.
Stk. 4. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke
personligt for skolens gæld.
Stk. 5. Skolens årsrapport udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før generalforsamling. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og hkviditðtsbudgetter, byg[eregn1faþer og oplysningertil brug for tilskudsberegning,ãer sèndes til offentlig myndifñed.Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnle mãteriale.

$ 3. Skolens

drift

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolens venner og evenfuelt bidrag fra andre.
Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.
Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendei til tilvejebringelse af_kapital til imødegåelse af undersliud ogi øvrigttil størst mulig gavn for skolén,
f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggefóransta-ltninger og lignðnãe. Anbringelse
af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

s4. Generalforsamlingen

stk. L. Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed.
stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jfr. $12, og træffer beslutning om
institutionens nedlæggelse, jfr. $ 13.
stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni og indkaldes med
mind,st 21 dages varsel med mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forstanderens beretning.
4. Fremlæggelse af skolens regnskab til orientering.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af suppleanter.
Forslagtil kan_didater skal være bestyrelsesformandeñl hænde skriftligt senest 1.4 dage før
generalforsamlingen.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

stk.4. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingery skal være bestyrelsesformanden i
hænde senest 45 dagefør

stk.5.
stk.6.
stk.7.
stk.8.

bekend tgøres for skolekredsens medlemmer sammen med
til
Ekstraordinær generalforsamling
når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller
mindst en tredjedel af skolekredsens medlemmer ønsker det.
Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.
Beslutninger træffes ved almindelig,stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog $13.
Hvis en fjerdedel af de fremmødte medlemmer ønsker de! skal der være skriftlig afstemning.
Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingenl Protokollel
underskrives af dirigenten og opbevares på skolen. - -

$ 5. Bestyrelsens

stk.

1

stk.2.
stk.3.
stk.4.
stk.5.
stk.6.
stk.7.

sammensætning

Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Generalforsamlingen vælger af sin midte 6 medlemmer til
bestyrelsen. Tre medlemmer udpeges a! Nyt Livs Lanãsudvalg. Bestyrelsen bør sävidt muligt
have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.
De folkevalgte medlemmer vælges for 2 âr og afgår med 3 årligt. Nyt Livs repræsentanter
g4p,"g9r for en treårig periode og afgår med éñ årligt. Genvalg lian fiñde sted.
Medarbejdg-re og elever ved skolen kan ikke være medlemmèr af bestyrelsen eller deltage i
valg af medlemmer til bestyrelsen.
En eller to af skolens medarbejdere kan være repræsenteret ved bestyrelsens møder uden
stemmeret. Bestyrelsen kan beslutte at holde møde alene for medlemmer.
Bestyrelsen vælger selv af sin midte en formand og en næstformand. Skolekredsens kasserer
kan vælges såvel inden for som uden for bestyrelsèn.
Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og de skal have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.
Besty^relsesmed_lemmer skal være personligt i overensstemmelse med og tilslutte sig skolens
formål og åndelige grundlag.

$ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og
sqrge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er unsrrãrlig over for under'visningsministeren for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen
er tillige ansvarlig over for skolékredseñ.
Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderery viceforstanderen og lærerne. Ansættelse og
afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen.
Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, udnævner revisor, fastsætter elevbetalingery godkender en åréplan og enìndholdsplan for det enkelte kursus/ 99 godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens
værdigrundlag.
Stk 4. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægt.
Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse ãf korrekt årsrapport i overensstemmelse med de
gældende regler, og for at årsrapporten indsendes til ministeriet inden for den fastsatte frist
gg at alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet årsrapporten.
Stk. 6. Bestyrelsen underretter Børne- og Undervisningsministeiièt om institutionens nedlæggelse.
$ 7. Bestyrelsens arbejde
Stk. 1' Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger,træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme af-

gørende.
Ved beslutninger om køb, salgog pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 213 afsamtlige stemmeberettigede bestyrelÀeimedlemmer stemmer for.
Stk. 2. For bestyrelsen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommènde eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af
protokollery at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 3. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens
interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, her-

under økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelseine i forvaltningslovens kap. 8 om
tavshedspligt.
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar
af skolens midler.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.
$ 8. Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderery som tillige har det pædagogiske anSVAT.

Stk. 2. Forstanderen ansætter og afskediger teknisk-administrativt personale, bortset fra sekretær
- pedel og køkkenleder, der ansættes og afskediges efter indstilling til bestyrelsen.
Stk. 3. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens Èap. 2 om inhabilitet og kap.
I om tavshedspligt m.v.
$ 9. Medarbejdenåd
qtF 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.
Stk. 2. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager: Projektering og opførelse af nybygninger og skolens øvrige anlæg inventaranskaffelse og indretning ãf undèrvisningslokaiea
anskaffelse af undervisningsmaterialer samt ordensregler for skolèn.
Stk. 3. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap.2 om inhabilitet og

kap.

I

om tavshedspligt m.v.

$ 10. Regnskab og revision

Stk. 1. Arsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab
for og revision af efterskoler og frie fagskoler.
Stk.2. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse for generalforsamlingen.
_Medlemmerne skal samtidig afgive eñ-erklæring på tro og
love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen.
Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.
$ 11.

Tegningsretten

Stk. 1. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres.
$ 12. Vedtægt og vedtægtsændringer
Stk. 1. Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination
med anden skoleform samt ved ændiing af ékoleform skal en ñy vedtægt godkendes af Undervisningsministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om
skolens formåI, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens
nedlæggelse.
Stk. 2. Ændring af vedtægten skal vedtages med mind st 2 I 3 af fremmødte stemmer på to generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
qq.. 3.Bestyrelsen er ansvarligfor, atskolens vedtægt er i overensstemmelse med loven.
Stk. 4. Ændringer i formålsparagraffen" jfr. $ 1, hvad-angår skolen kristne placering kan ikke foretages så længe skolen består.
$ 13. Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutnìng om institutionens nedlæggelse træffes på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst 2lS af alle med-lemmer stemmer for. Opnås sådant flertãl ikke, kan beslutn-rf8 om nedlæggelse træffes efter mindst 1.4 dage på eh ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.
Stk. 2. Institutionen skal nedlægges, såfremt den ophører med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.
Stk. 3. Nedlægg_es institutionerç skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgØrelse af aktiver og passiver er gennemført efter loven eller overgået til behandling i skiftèietten eller ved likvidation.

Stk.4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske
opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk.5. Overskydende midler anvendes med Børne- og Undervisningsministeriets godkendelse til
skoleformål, der støttes i henhold til gældende iegler om efterskoler og frie fágskoler og er i
overensstemmelse med nærværende vedtægter $ 1 nævnte ideologiske grundlag.
Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med regleme for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt.
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 13. september 2020 ogekstraordinær generalforsamling
den 1,0. november 2020.

Dato

lo

I

tl

$ryI,t'
-J1*rþ
Hen rik San db-erg

2020

1.-

Jensen

Øæ6;L
Poul Erik Haahr

40,- tu\oná

tt

orlursetn

Anne-Marie Markus-

sen
(formand)

4'

n./ t
/ry /Q^"FKnudsen

{ørgenBech

,z*,¿//
Kousholt

Jørgensen

ü,*S"k*'-

Morten Boelskifte

Cø*^v L,l,fba
Connie Vibe

