
 

Vedtægt for Tønder Handelsskoles Venner 

 
§ 1. Navn og hjemsted  
Tønder Handelsskoles Venner er en forening med hjemsted i Tønder Kommune, Syddanmark. 

§ 2. Foreningens formål 
Foreningens formål er at bidrage til at skabe gode forhold for nuværende og kommende elever, at bidrage 
til at fastholde og tiltrække nye elever til Tønder Handelsskole. 
Stk. 2. Tønder Handelsskoles Venner skal arbejde for at tidligere elever fra Tønder Handelsskole fastholder  
tilknytning til byen og egnen. 
Stk. 3. Foreningen kan anmode fonde, søge offentlige og private tilskud om økonomisk støtte til etablering 
af faciliteter og aktiviteter, der understøtter foreningens øvrige formål. 
Stk. 4. Foreningen skal arbejde for, at der afholdes to arrangementer årligt for foreningens medlemmer, et 
arrangement ifm. Tønder Festivalen og et i forbindelse med jul. 
Stk. 5. Foreningen kan til enhver tid igangsætte og afholde aktiviteter, som understøtter foreningens 
formål. 
Stk. 6. Etablerer foreningen blivende foranstaltninger tilgår ejerskabet og driften heraf Tønder 
Handelsskole. 

§3. Medlemmer 
Følgende kan blive medlemmer af Tønder Handelsskoles Venner. 
- Nuværende og tidligere elever. 
- Personer med tilknytning til Tønder Handelsskole og andre med interesse for skolen. 

§4. Eksklusion af medlemmer 
Bestyrelsen har myndighed til at ekskludere medlemmer, som modarbejder foreningen. 
Hvis et medlem skal ekskluderes kræver dette et flertal herfor i bestyrelsen. En afstemning herom kan 
foretages skriftligt eller mundtligt. 

§5. Kontingent 
Der opkræves årligt et kontingent på 100 kr. pr. medlem. Der opkræves pr. skoleår. 
Stk. 2. Medlemskab for elever ved Tønder Handelsskole og tidligere elever, som er studerende fastsættes 
hvert år på generalforsamlingen, og skal dække de omkostninger der er ved medlems kontingentets 
indbetaling. 

§6. Generalforsamling 
Der afholdes en årlig generalforsamling.  
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes i 3. eller 4. kvartal. 
Stk. 3. Generalforsamlingen skal varsles til medlemmerne via SMS, E-mail og sociale medier, samt via 
Tønder Handelsskoles hjemmeside, senest 14 dage inden afholdelse. 
Stk. 4. Dagsorden ved generalforsamlingen: 



1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Formandens eller bestyrelsens beretning 
4. Godkendelse af foreningens årsregnskab 
5. Aktiviteter for kommende år 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg til bestyrelsen 
8. Diskussion af indkomne forslag 
9. Eventuelt 

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling. 
Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker dette, 
eller hvis over 50% af medlemmerne ønsker dette. 

§7 Bestyrelsens sammensætning 
Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer. 
Bestyrelsens medlemmer vælges blandt medlemmerne, og vælges for en to årig periode. 
På lige år vælges tre til frem medlemmer, og i ulige år vælges tre - fire medlemmer. 
Stk. 2. Den til enhver tid siddende direktør for Tønder Handelsskole er sekretær for foreningens bestyrelse. 
Stk. 3. Alle bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. 

§8 Økonomi 
Midler til foreningens virke og formål tilvejebringes ved medlemskontingent samt ved fondsansøgninger, 
ansøgninger  om offentlige og privat tilskud. 
Stk. 2. Der oprettes en selvstændig foreningskonto med tilhørende MobilePay nummer. 
Stk. 3. Regnskabsåret følger skoleåret, og fremlægges på foreningens generalforsamling. 
Stk 4. Regnskabet udarbejdes af en intern revisor. 
 

§9 Tegning af foreningen 
Foreningen tegnes af formand og næstformand, eller Tønder Handelsskoles direktør sammen med formand 
og/eller næstformand. 

§10 Ændringer af vedtægter 
Vedtægtsændringer kan vedtages på generelforsamlingen, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmer for. 
Stk. 2. ændringsforslag til vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden 
generalforsamlingen, og sendes ud til medlemmerne inde generalforsamlingen. 

§11 Tolkning af vedtægter 
Ved behov for tolkning af foreningens vedtægter, er det bestyrelsens samt direktøren for Tønder 
handelsskoles tolkning, der er gældende. 

§12 Opløsning af foreningen 
Foreningen kan nedlæge sig selv, hvis 3/4 af en generalforsamling ønsker dette. Overskydende midler i 
foreningen overgår til et lokalt almennyttigt og social formål ved nedlæggelse af foreningen. 


