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Vedtægter for Elevforening Idrætshøjskolen i Sønderborg 
 

Vedtaget på foreningens generalforsamling, d. 6. maj 2017. 

 

§1.   Foreningens navn er Idrætshøjskolens Elevforening, Sønderborg.  

§2.   Foreningens formål er at vedligeholde forbindelsen mellem skolen og dens tidligere 
elever, at styrke sammenholdet mellem de, der føler sig knyttet til skolen og udbrede kendskabet til 
skolen og dens arbejde. Dette søges bl.a. opnået således: 

a) Ved afholdelse af et årligt elevmøde og to årlige repræsentantskabsmøder 
b) Ved udgivelse af to eller flere elevskrifter 
c) Ved aktivt arbejde i øst- og vestkredsudvalg samt i en nordatlantisk kreds. 

 
§3.  Enhver der har fuldført et højskoleophold på Idrætshøjskolen i Sønderborg kan blive 
medlem af foreningen mod at betale det på generalforsamlingen fastsatte medlemsbidrag. Bestyrelsen 
kan optage interesserede der ønsker at støtte skolen og foreningens arbejde som passive medlemmer. 
Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke få tilskud fra 
elevforeningen til korte kurser. Personer som har gennemført et eller flere korte kurser på 
Idrætshøjskolen i Sønderborg kan optages som passive medlemmer. 

 

§4.  Medlemsbidraget fastsættes på den årlige generalforsamling. Foreningsmidler 
administreres af bestyrelsen efter generalforsamlingens beslutning eller under ansvar overfor 
generalforsamlingen. Regnskabet går fra 1.4. – 31.3. Der afsættes et beløb på mindst 10% af 
medlemsbidraget til kredsudvalgsarbejdet. Beløbet fordeles mellem øst og vest i forhold til 
medlemstal. Den nordatlantiske kreds kan søge midler til deres arbejde. Bestyrelsen tager stilling til 
hver enkelt ansøgning. Midlerne tages fra kredskontoen. 

 

§5.  Generalforsamlingen, hvortil medlemmerne indkaldes med mindst 3 ugers varsel, 
afholdes én gang årligt i forbindelse med det elevmøde, som elevforeningen indbyder til sammen med 
skolen. 

Dagsorden  

1. Valg af dirigent.  
2. Beretning.  
3. Regnskab/Budget.  
4. Fastsættelse af medlemsbidrag.  
5. Indkomne forslag.  
6. Valg 

a. Formand 
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b. Bestyrelsesmedlemmer 
c. Suppleant  
d. Revisor 

7. Eventuelt. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Hvor lovene ikke bestemmer andet, afgøres 
valg og træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen, en kandidat på valg 
eller dirigenten kan forlange skriftlig afstemning. 

 

§6.  Bestyrelsen består af formand og 11 medlemmer. I henhold til nedenstående, er alle 
bortset fra årgangsrepræsentanter (stk. c, pkt. 2), på valg ved Elevforeningens generalforsamling i 
forbindelse med elevmødet. 

a. Formanden vælges for to år i lige år. Valgt er den, der får mindst halvdelen af de afgivne 
stemmer. Såfremt der er flere end to kandidater, og ingen opnår mindst halvdelen af de afgivne 
stemmer, skrides der til en ny valgrunde med de to kandidater, der har opnået flest stemmer. 
Ved stemmelighed kræves ligeledes en ny afstemning. Formanden får sæde i Idrætshøjskolens 
bestyrelse, jvf. §5 i ”Vedtægter for den selvejende institution Idrætshøjskolen I Sønderborg”. 
Desuden får formanden sæde i bestyrelsen i fonden ”Else Petersens Idrætslegat”. 

b. Bestyrelsen udpeger en kasserer, der deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 
Kassereren kan herfor modtage et vederlag, der fastsættes af bestyrelsen. 

c. Bestyrelsesmedlemmer.  
I. 9 medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år som følger:  

-  Ulige år: 5 medlemmer, heraf 1 navngivet medlem til østkredsudvalget og 1 
navngivet medlem til vestkredsudvalget. De respektive kandidater skal være 
bosiddende hhv. øst og vest for Storebælt.  
-  Lige år: 4 medlemmer, heraf 1 navngivet medlem til østkredsudvalget og 1 navngivet 
medlem til vestkredsudvalget. De respektive kandidater skal være bosiddende hhv. øst 
og vest for Storebælt.  

II. 2 pladser besættes af en årgangsrepræsentant fra de sidste 2 elevhold hhv. sidste 
efterårsskole og sidste forårsskole. 
 

d. Suppleanter. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder inden valgperioden udløb, erstattes 
vedkommende således:  

I. Er vedkommende valgt på generalforsamlingen, indtræder suppleanten, der er valgt på 
den sidst afholdte generalforsamling for ét år.  

II. Er vedkommende årgangsrepræsentant, indtræder suppleanten for årgangen. 
 

e. Revisorer. På hver generalforsamling vælges en revisor for 2 år ad gangen.  
 

f. Bestyrelsen vælger en næstformand, som assisterer formanden i elevforeningens 
bestyrelsesarbejde. Næstformanden agerer desuden stedfortræder, når formanden er forhindret 
i at lede arbejdet i foreningen. 
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g. Elevforeningens bestyrelse udpeger en redaktion af det i §10 omtalte ”Elevskrift”. 
Redaktionen deltager uden stemmeret i bestyrelsens arbejde.  
 

h. Elevforeningens bestyrelse udpeger en webredaktion af elevforeningens hjemmeside. 
Redaktionen deltager uden stemmeret i bestyrelsens arbejde.  

 

§7.  Øst- og vestkredsudvalgene konstituerer sig med de to generalforsamlingsvalgte 
kredsudvalgsmedlemmer og en kreds af foreningens medlemmer, der ønsker at bidrage til foreningens 
arbejde i hhv. øst- og vestkredsen. Kredsudvalgene har endvidere til opgave – i samarbejde med 
foreningens bestyrelse – at informere kommende medlemmer af foreningen om kredsudvalgsarbejdet. 

 

§8.  Repræsentantskabet udgøres af elevforeningens bestyrelse, øvrige medlemmer af de af 
bestyrelsen nedsatte udvalg, idrætshøjskolens forstander, samt to repræsentanter for skolens lærere og 
medarbejdere. 

 

§9.  Repræsentantskabet mødes to gange årligt på idrætshøjskolen i samarbejde med 
elevforeningen, fremsætter synspunkter og forslag til elevforeningens bestyrelse. 

 

§10.    Elevskrift(er) udgives af elevforeningen i samarbejde med idrætshøjskolen.  

 

§11.    Forslag til vedtægtsændringer må være formanden i hænde senest 2 måneder før 
generalforsamlingen og udsendes sammen med dagsordenen. Vedtægtsændringer kan kun vedtages 
med mindst 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte. 

 

§12.  Bestyrelsen mødes mindst tre gange årligt, den ene gang i forbindelse med Elevmødet. 

 

§13.  Fuldmagt til at bestyre foreningens midler gives til formanden og kassereren af 5 
medlemmer af bestyrelsen. 

 

§14.  Foreningen tegnes af formanden og et medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen.  

 

 

Idrætshøjskolen i Sønderborg, d. 6. maj 2017. 


