VEDTÆGTER FOR
Foreningen Gellerup Højskole
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§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Foreningen Gellerup Højskole.
Foreningen Gellerup Højskole har hjemsted i Aarhus Kommune.

§ 2. Foreningens formål
Det er foreningens formål at skabe forudsætningerne for realisering af Gellerup Højskole – en dansk
folkehøjskole med 120 pladser, som har sit virke inden for højskoleloven.
Foreningens hensigt er, at Gellerup Højskole bliver en version 3.0 af den højskoletradition, som var medskaber
af demokratiet i Danmark og bygger på den grundtvigske tradition. Se i øvrigt § 3 for foreningens vision.
Det betyder, at Foreningen Gellerup Højskole arbejder for at:
• Skabe rammerne for at en skolekreds kan etableres med henblik på at udvikle en levende
folkehøjskole i tryg og varig drift.
• Skabe de økonomiske og fysiske forudsætninger skolekredsens etablering.
• Understøtte udviklingen af Gellerup Forsamlingshus som et skridt mod etableringen af Gellerup
Højskole.
• Præsentere visionen om Gellerup Højskole i det offentlige rum og skabe det netværk og fundament,
der skal til for at en skolekreds kan etableres.
• Skabe samspil med Aarhus Kommune, Aarhus Stift, Aarhus Universitet og øvrige omgivende aktører
samt at åbne politiske og økonomiske veje frem mod etableringen af en skolekreds.

§ 3 Foreningens vision
Foreningens vision er at skabe rammerne for at etablere en skolekreds, der vil arbejde videre med visionen
om en højskole, der:
Bliver et dannelses- og uddannelsessted først og fremmest for unge mennesker i en pause mellem
ungdomsuddannelse og videreuddannelse.
Udbyder korte kurser for en bred vifte af kursister og giver mulighed for konferencer, foredrag,
workshops mv., hvor bæredygtig demokratisk samfundsudvikling udbredes og fremmes på et
grundtvigsk folkeligt fundament.
Placeres ved Fredspladsen i Gellerup og derved bygger videre på den tradition af kulturbærende og
sammenhængskrafts-bærende institutioner, der i områdets historie har ligget på pladsen.
Kommer til at bygge på Fredspladsens fælles værdier: At være Mødested, Fristed og Samtalested.
Kommer til at udfolde Fredspladsens værdier med udgangspunkt i bæredygtighed – Fysisk – Materielt
– Socialt – Etnisk – Kulturelt - Religiøst og med inddragelse af FN’s 17 verdensmål.
Ser bæredygtighed og mellemmenneskelige forskelle i livstolkning, kultur og religion som værdifulde
kilder til fremtidige fællesskaber.
Inspirerer mennesker til at skabe mellemmenneskelig sammenhængskraft og politisk handlekraft.

§ 4 Foreningens drift
Aarhus Kommune og Aarhus Stift har i fællesskab taget det første skridt og understøtter gennem en
styregruppe initiativet med sekretariat og konsulentbistand, daglig drift og fysiske rammer i foreningens levetid.

Aarhus Kommune og Aarhus Stift forestår i fællesskab opgaven som Administrator.
Administrator varetager den daglige drift af foreningens forretningsmæssige aktiviteter, herunder sikrer at der
indgås de fornødne aftaler.
Foreningens daglige ledelse varetages af Administrator og bestyrelsesformand i fællesskab.

§ 5 Medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages personer, der til hver en tid bakker op omkring foreningens vision, jf.
§ 3, og proaktivt vil arbejde herfor.
Medlemskab sker efter indbydelse fra en af foreningens nuværende medlemmer. Medlemskab kan kun opnås
efter indbydelse fra foreningen og skal godkendes af en enig bestyrelse.
Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til bestyrelsesformanden.
Medlemmer kan ekskluderes af foreningen, hvis de ikke overholder vedtægterne, eller hvis bestyrelsen finder,
at vedkommendes aktiviteter eller holdninger ikke er forenelige med foreningens formål.
Eksklusion uden generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling kræver en enig bestyrelse.
Medlemseksklusioner kan altid forlanges forelagt på en generalforsamling som et særligt punkt, hvorunder det
pågældende medlem skal have adgang til at udtale sig. Bestyrelsen skal i så fald indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling, medmindre den ordinære generalforsamling er umiddelbart forestående.
Ved medlemseksklusion på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling kræves et stemmeflertal
på 2/3 af de fremmødte.

§ 6 Kontingent
Et eventuelt kontingent for medlemmerne fastsættes på generalforsamlingen.

§ 7 Generalforsamlingen
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling holdes én gang om året inden udgangen af 2. kvartal.
Indkaldelse sker via mail med 3 ugers varsel. Af indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag
(herunder forslag til ændringer i vedtægterne) kan ske indtil to uger før generalforsamlingen.
Senest en uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.
Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:
1) Valg af ordstyrer og referent
2) Formandens beretning om året der er gået
3) Fremlæggelse af foreningens regnskab for det foregående år og budget for det kommende år
4) Fastsættelse af et eventuelt kontingent for medlemmerne
5) Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen

6) Beslutning om antal bestyrelsesmedlemmer samt valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter til
foreningens bestyrelse
7) Valg af eventuel revisor
8) Eventuelt
Adgang til generalforsamlingen har kun de i punkt 4 nævnte medlemmer, bestyrelsen, samt dem bestyrelsen
måtte have inviteret.
Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i
vedtægterne. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis blot et enkelt medlem forlanger det. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter
højeste stemmetal. Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 2/3 af
medlemmerne begærer det skriftligt med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet.
Indkaldelse sker via mail med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 9 Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af op til 12 personer for at sikre et bredt og mangfoldigt grundlag.
Antallet af bestyrelsesmedlemmer besluttes af generalforsamlingen på baggrund af indstilling fra bestyrelsen.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde
sted.
Ved den første generalforsamling vælges 6 medlemmer for en periode af 2 år og 6 medlemmer for en periode
af 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig ved blandt sine medlemmer at vælge en formand og en næstformand.

§ 10 Bestyrelsens opgaver og virke
Bestyrelsen definerer selv sine daglige opgaver i samarbejde med Administrator.
Formanden kan vælge at nedsætte forretningsudvalg, der kan sikre fremdrift af særlige opgaver.
Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens aktiviteter i det forløbne år beskrives.

Bestyrelsen udarbejder årligt et budget, der skal godkendes på generalforsamlingen.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to
bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker via mail med 14 dages varsel og med
angivelse af dagsorden og mødeform (fysisk eller elektronisk).
Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den
fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Bestyrelsens medlemmer modtager ikke honorar for deres virke.

§ 11 Regnskab og revision
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Årsregnskabet skal opgøres i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Generalforsamlingen kan vælge at næstkommende regnskab skal revideres af en revisor. Dette sker ved, at
der på generalforsamlingen træffes beslutning om, at der skal vælges en revisor, og at der på samme
generalforsamling vælges denne revisor.

§ 12 Tegningsret
Foreningen tegnes i den daglige drift af Administratoren eller bestyrelsesformanden.
Ved indgåelse af større aftaler tegnes foreningen af Administrator og bestyrelsesformand i fællesskab eller af
Administrator og minimum to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab.
Bestyrelsen og Administrator udarbejder umiddelbart efter foreningens stiftelse i fællesskab retningslinjer for,
hvilke aftaler, der kræver fælles tegning.

§ 13 Hæftelse
For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue.
Ingen medlemmer af foreningen eller medlemmer af foreningens bestyrelse hæfter direkte og personligt.

Ingen medlemmer kan ved medlemskabs ophør, eller på andet tidspunkt, gøre krav på nogen andel i
foreningens formue.

§ 14 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 andele af de afgivne stemmer.

§ 15 Ophør
Foreningens ophør besluttes på en generalforsamling med 2/3 andele af de afgivne stemmer.
Ved ophør skal en eventuel formue anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, eventuelt ved
overgang af formuen til beslægtede foreninger eller organisationer.
Anvendelse af formuen skal godkendes på den generalforsamling, hvor foreningens ophør besluttes.
Foreningen ophører automatisk senest den dag, hvor skolekredsen for den kommende Gellerup Højskole
stiftes. Herefter vil al eventuel aktivitet i foreningen anses for ugyldig.
Måtte generalforsamlingen ved en vedtægtsændring ophæve eller ændre bestemmelsen om foreningens
seneste ophørsdag, udtræder Aarhus Kommune som Administrator af foreningen med øjeblikkeligt varsel.

