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Vedtægter for Vestjyllands Højskoles Elevforening 
(Sidst ændret ved generalforsamlingen d. 28.08.2022)  
 
§ 1. Navn og tilhørsforhold  

§ 1.1 Foreningens navn er Vestjyllands Højskoles Elevforening. 

§ 1.2 Foreningens hjemsted er Vestjyllands Højskole i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 

 
§ 2. Formål og virke 

§ 2.1 Foreningens formål er: 

a) At sikre en fortsat positiv udvikling af højskolen til gavn for eleverne. 

b) At styrke elevernes tilknytning til højskolen og sammenholdet eleverne imellem. 

c) At skabe nye møder mellem elever på tværs af årgange ved årlige genforeningsarrangementer på 
og udenfor højskolen.  

§ 2.2 Foreningens virke er funderet på tanken om demokratisk dannelse og det åbne, forpligtende 
fællesskab. 

 
§ 3. Medlemsforhold 

§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som er eller har været elev på Vestjyllands Højskole 
og tilslutter sig foreningens formål.  

§3.2 Optagelse sker ved betaling af et engangsbeløb, som fastsættes på generalforsamlingen, og 
herefter giver livslangt medlemskab af foreningen. 

§3.3  Medlemskab af foreningen forudsætter, at man er skrevet på medlemslisten. Nye medlemmer 
skrives på medlemslisten ved indmeldelse. Medlemmer, der er optaget før d. 1. august 2022, kan 
blive skrevet på medlemslisten frem til udgangen af 2022. 

§ 3.4 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter eller modarbejder foreningens 
værdigrundlag kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Der er mulighed for at anke på 
førstkommende generalforsamling. 

 
§ 4. Generalforsamling 

§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

§ 4.2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i forbindelse med ugekurset Kraftværk. Meddelelsen 
om generalforsamlingen bliver bekendtgjort på foreningens hjemmesiden i offentliggørelsen af 
Kraftværkkurset. Dette udsendes senest to måneder før generalforsamlingens afholdelse.  
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§ 4.3 Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme på 
generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

§ 4.4 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:  
  

1. Præsentation af elevforeningen 
2. Valg af dirigent og referent 
3. Beretning og fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Opstilling og præsentation af kandidater 
6. Valg til bestyrelse  
7. Mulighed for beretning fra udvalg og forstander 

 
§ 4.5 Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen. 

§ 4.6 Regnskab, budget og dagsorden for generalforsamlingen offentliggøres på foreningens 
hjemmeside og Facebook senest 7 dage før generalforsamlingen  

§ 4.7 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

§ 4.8 Af generalforsamlingen nedsættes et stemmeudvalg på 3-5 personer, som skal sørge for 
korrekt optælling og opgørelse af valgresultater; herunder uddeling af stemmesedler til medlemmer. 

§ 4.9 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med 
undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning, der kræver 2/3 flertal 
blandt de fremmødte. 

§ 4.10 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan kræves af mindst 1/3 af foreningens 
medlemmer eller tre bestyrelsesmedlemmer. Placeringen skal tage højde for medlemsflertallets 
geografiske placering. 

 
§ 5. Bestyrelsens sammensætning og arbejde 

§ 5.1 Foreningen ledes og organiseres af bestyrelsen, der består af ni medlemmer, der alle vælges af 
generalforsamlingen ved skriftligt valg.  

§ 5.2 Fire bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at der hvert år vælges to 
bestyrelsesmedlemmer for de kommende to år. Fem bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad 
gangen. Der kan højst stemmes på det antal personer, der skal vælges. Er to på valg, kan således 
afgives to stemmer. Er fem på valg, kan således afgives fem stemmer. Der kan ikke stemmes med 
fuldmagt.  

§ 5.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med minimum forperson, næstforperson og kasserer, og 
vælger to medlemmer, der repræsenterer elevforeningen i Vestjyllands Højskoles Bestyrelse. 
Bestyrelsen planlægger mødedatoer og uddeler resterende poster i løbet af Kraftværk til 
annoncering ved fællessamling.  
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§ 5.4 Ethvert bestyrelsesmedlem forpligter sig til at deltage aktivt i foreningsarbejdet. Af hensyn til 
foreningens fremdrift kan 2/3 af bestyrelsen erklære et medlem fritstillet ved over 50 % 
mødefravær.  

§ 5.5 Hvis fem bestyrelsesmedlemmer frafalder, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 

§ 5.6 Den siddende bestyrelse før generalforsamlingen har ansvaret for planlægningen og 
afholdelsen af det indeværende års Kraftværk. 
 
§ 6. Regnskab og ansvar 

§ 6.1 Regnskabsåret løber fra 1. juni til 31. maj. Regnskabet skal godkendes og underskrives af 
bestyrelsen inden generalforsamlingen og fremsendes til skolen. 

§ 6.2 Foreningen tegnes af forpersonen eller næstforpersonen og kassereren i forening. 

§ 6.3 Elevforeningens kasserer har ansvaret for udarbejdelse af budget og regnskab for foreningen. 
Udgifter, herunder udlæg, over 1000 kr. skal godkendes af forperson, næstforperson og kasserer. 

§ 6.4 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for forpligtigelser. 

§ 6.5 Ved indtrædelse i bestyrelsen skal vedtægter underskrives. 

 
§ 7. Ændringer og opløsning  

§ 7.1 Forslag til ændringer i vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 hverdage før 
generalforsamlingen. 

§ 7.2 Forslag til vedtægtsændringer offentliggøres på hjemmeside, mail og Facebook seneste 7 dage 
før generalforsamlingen. 

§ 7.3 Vedtægtsændringer præsenteres og stemmes om til generalforsamlingen. For at en 
vedtægtsændring kan vedtages, skal 2/3 af de fremmødte foreningsmedlemmer stemme for 
vedtægtsændringen. 

§ 7.4 Indstilling til opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens 
fremmødte medlemmer og herefter godkendelse af 2/3 på en ny ekstraordinær generalforsamling. 

§ 7.5 Ved opløsning af foreningen skal midler overdrages til et fremtidsudvalg, der kan bestå af 
overlevne medlemmer af foreningsbestyrelsen. Alternativt doneres midlerne til LHE eller FFD. 
 

 


