Alumneforeningen
Aurehøjs Venner

Vedtægter

Vedtægter
§1
Aurehøjs Venner er en forening for elever, gamle elever, forældre og
lærere med tilknytning til skolen.
§2
Formålet med Aurehøjs Venner er, at alle med tilknytning til skolen
bevarer denne relation hele livet. Aurehøj Gymnasium er ”en levende
skole, der holder kontakt med verden omkring os” (Værdigrundlaget
pkt. 8) og Aurehøjs Venner er en særlig indsats herfor.
§3
Bestyrelsen består af 2 elevrepræsentanter + 2 suppleanter, som alle
er tidligere elever + 2 som er nuværende elever, 2
lærerrepræsentanter, 2 forældrerepræsentanter til nuværende elever
+ mindst 2 forældresuppleanter til nuværende eller tidligere elever.
Suppleanter deltager i bestyrelsens møder. Valg til bestyrelsen sker
for en toårig periode og således, at den maksimale funktionsperiode er
på maks. seks år. Hvert år er henholdsvis en elevrepræsentant, en
lærerrepræsentant og en forældrerepræsentant på valg, hvilket sikrer
en kontinuitet og en jævn udskiftning. Aurehøjs rektor er født
medlem af bestyrelsen, og skolen stiller en sekretær til rådighed for
foreningen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
Formanden skal vælges blandt de tidligere elever eller
forældrerepræsentanterne.
Bestyrelsens formand er ansvarlig og tegningsberettiget for
foreningens midler og kassereren er tegningsberettiget for foreningens
konto.
Ophører uddannelsesforløbet for en elevrepræsentant eller en
forældrerepræsentant for nuværende elever, da udtrædes af
bestyrelsen for foreningen fra det tidspunkt, hvor uddannelsesforløbet
ophører. Ophører ansættelsesforholdet for repræsentanter blandt

lærerstaben, udtræder bestyrelsesmedlemmet af foreningen fra
ansættelsesforholdets ophør.

§4
Revisor vælges for en toårig periode. Nyvalg af revisor sker på det
årlige stormøde i foreningen.
§5
Aurehøjs Venners midler baseres på medlemsbidrag, gaver samt
fondsmidler. Det årlige medlemskontingent foreslås af bestyrelsen og
vedtages af foreningens medlemmer på det årlige stormøde.
Bestyrelsen beslutter, om der skal søges yderligere midler til
foreningen.
§6
Aurehøjs Venners regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens
midler kan benyttes efter bestyrelsens bestemmelse til skolens og
elevernes bedste. Bestyrelsen offentliggør sin bevillingsstrategi på
skolens hjemmeside, herunder frister for evt. legatansøgninger
§7
Valg til bestyrelsen sker i forbindelse med det årligt stormøde, der
fungerer som generalforsamling. Valg til bestyrelsen forudsætter
habilitet. Alle foreningens medlemmer har stemmeret. Ved det årlige
stormøde aflægger bestyrelsen beretning og fremlægger det
reviderede regnskab.
Ekstraordinært stormøde kan afholdes efter bestyrelsens
bestemmelse, eller når mindst 25 medlemmer ønsker det med skriftlig
anmodning til formanden.
Møder indvarsles ved udsendelse af dagsorden 14 dage før mødet
afholdes.
Ethvert lovligt indkaldt møde er beslutningsdygtigt. Alle afgørelser
træffes ved simpelt stemmeflertal.

§8
Forslag til ændringer af vedtægterne sendes til bestyrelsen. Forslagene
behandles af bestyrelsen og sættes til afstemning på det årlige
stormøde.

§9
Aurehøjs Venners ophævelse kræver skriftlig afstemning med mindst
2/3 stemmeflertal.
Ved ophævelse af Aurehøjs Venner anvendes resterende midler til
skolens og elevernes aktiviteter.
Vedtaget og sat i kraft på ASVs generalforsamling 5.oktober 2011.
Foreningen erstatter og udvider den venneforening, der blev stiftet
den 15. maj. 1944.
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