VEDTÆGTER FOR FONDEN FOR VESTER
SKERNINGE FRISKOLE
1. FONDENS NAVN
Fonden for Vester Skerninge Friskole.

2. FORMÅL
Fonden for Vester Skerninge Friskole, herefter kaldet fonden, er oprettet af Vester Skerninge Friskole, til
fremme af denne skoles formål samt herunder i særlig grad initiativer som støtter den pædagogiske linje og
de sociale fællesskaber, med særlig vægt på elevbaserede initiativer til gavn for læringsmiljøerne på eller
undervisning udført gennem Vester Skerninge Friskole. Fonden skal således i sit virke støtte udviklingen af
Vester Skerninge Friskoles mål og visioner.

3. JURIDISK STATUS
Fonden er en selvejende institution med hjemsted i Vester Skerninge.

4. MIDLERNES TILVEJEBRINGELSE
Fondens midler kan tilvejebringes ved overskud af aktiviteter på Vester Skerninge Friskole, tilskud, gaver,
arv eller andre former for bidrag fra det offentlige, private fonde, institutioner, pengeinstitutter,
organisationer eller privatpersoner.
Fondens midler kan alene anvendes i overensstemmelse med vedtægterne og kan således ikke på anden
måde komme privatpersoner eller interesseorganisationer til gode.

5. FONDSMIDLERNES ANVENDELSE
Fonden varetager sine formål gennem uddelinger til på forhånd beskrevne aktiviteter, udvalgt af fondens
bestyrelse.
Fonden kan mod ansøgning fx støtte indkøb af undervisnings- og fritidsredskaber m.m. der anvendes på
Vester Skerninge Friskole. Fonden kan støtte elevrejser, når dette er funderet i faglige hensyn og det
arrangeres og gennemføres i tæt samarbejde med lærer og forældre på Vester Skerninge Friskole. Fonden
kan, mod ansøgning, yde underskudsgaranti til sociale aktiviteter på Vester Skerninge Friskole.
Fonden kan til varetagelse af sine formål såvel erhverve og drive fast ejendom m.v.
Såfremt en donator ved overdragelse af midler til fonden har stillet særlige vilkår for midlernes anvendelse
til for eksempel særlige projekter, skal fonden respektere vilkårene, og særskilte konti skal oprettes for
midlerne til særlige formål.

6. Udpegning og dagligt arbejde
Fondsbestyrelsen er fondens højeste myndighed.
Fondsbestyrelsen består af op til otte medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer udpeges på følgende måde;
2 bestyrelsesmedlemmer udpeges på Fondens årsmøde.
2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Vester Skerninge Friskoles bestyrelse.
2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af og fra Vester Skerninge Friskoles medarbejdere.
2 bestyrelsesmedlemmer udpeges blandt eleverne af elevrådet.
Repræsentanter udpeget på Fondens årsmøde udpeges for to år ad gangen, hvor én repræsentant udpeges
hvert år. Repræsentanter skal tilhøre Forældrekredsen.
Repræsentanter udpeget af Vester Skerninge Friskoles bestyrelse udpeges for to år ad gangen, hvor én
repræsentant udpeges hvert år. Repræsentanter skal tilhøre Forældrekredsen. Udpegning fra Vester
Skerninge Friskoles bestyrelse sker i forbindelse med bestyrelsens konstituering.
Udpegning af medarbejderrepræsentanter sker hvert år i forbindelse med skolens årlige fordeling af
skolehverv for det kommende skoleår, og ultimo august. Begge medarbejderrepræsentanter udpeges for ét
år.
Udpegningen af elevrepræsentanter sker hvert år efter det årlige valg til elevrådet, og ultimo august. Begge
elevrepræsentanter udpeges for ét år. Elevrepræsentanter deltager i fondens bestyrelsesmøder uden
stemmeret.
Manglende repræsentanter udpeges af fondens bestyrelse.
Fondsbestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt
selv sin forretningsorden.
Fondsbestyrelsen varetager fondens daglige ledelse og afgør indenfor rammerne af nærværende vedtægter
alle spørgsmål vedrørende fondens virksomhed samt spørgsmål om anvendelse af fondens midler.
På første bestyrelsesmøde i skoleåret gennemgås fondens årshjul og møderække fastsættes.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre stemmeberettigede medlemmer inkl. formanden er til
stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, således at formandens stemme ved
stemmelighed afgør udslaget. Over forhandlinger føres protokol, der rundsendes og godkendes endeligt på
næstkommende bestyrelsesmøde. Ekstra bestyrelsesmøder afholdes efter anmodning fra et eller flere
medlemmer. På øvrige arbejdsmøder ud over indkaldte bestyrelsesmøder kan ikke træffes økonomiske
dispositioner.

7. Årsmøde i Fonden for Vester Skerninge Friskole
Fonden afholder årsmøde senest en måned efter afholdelse af Vester Skerninge Friskoles ordinære
generalforsamling.
Indkaldelse til fondens årsmøde sker gennem Vester Skerninge Friskoles kommunikationssystem med
mindst 14 dages varsel.
Årsmødet har følgende dagsorden;
1) Fremlæggelse af fondsbestyrelsens årsberetning, v. formand
2) Fremlæggelse af fondens reviderede regnskab, v. kasserer
4) Udpegning af to forældre til fondsbestyrelsen.
5) Drøftelse med årsmødet af fondens virke i den kommende valgperiode.
6) Eventuelt

8. ANSVAR OG TEGNINGSRET
For fondens forpligtigelser hæfter alene fondens formue.
Fonden tegnes af formanden og ét andet bestyrelsesmedlem. Til erhvervelse af lån med eller uden pant, og
til erhvervelse eller afhændelse af fast ejendom kræves dog hele bestyrelsens underskrifter.

9. Årsberetning og REGNSKAB
Bestyrelsen fremlægger årsberetning og det godkendte regnskab for Fondens årsmøde, som herefter
offentliggøres gennem Vester Skerninge Friskoles kommunikationssystem.
Fondens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal være afsluttet og revideret inden 15. februar, og
forelægges derefter fondsbestyrelsen til godkendelse, forud for årsmødets indkaldelse.

10. KAPITAL
Fondens kapital skal enten indestå i et anerkendt pengeinstitut, bank, sparekasse, obligationer eller indestå
mod pant i fast ejendom.

11. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING
Ændring af disse vedtægter og ophævelse af fonden kan kun vedtages når fondsbestyrelsen med 2/3 flertal
stemmer herfor, og vedtagelsen derefter godkendes af Vester Skerninge Friskoles bestyrelse.
Ved fondens ophævelse træffer fondsbestyrelsen bestemmelse om anvendelse af fondens midler til fordel
for tiltag til gavn for Vester Skerninge Friskole eller børn og unge i Vester Skerninge.

12. VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN
Nærværende vedtægter er godkendt af Fondens bestyrelsen den 12. juni 2019 og af friskolens bestyrelse
19. august 2019 – og erstatter alle tidligere.
I efteråret 2019 udpeges to repræsentanter fra forældrekredsen.

