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Vedtægter for 

Foreningen for oprettelse af en højskole i København 
 

§ 1. Navn og tilhørsforhold 

Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen for oprettelse af en højskole i København.  
 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 

§ 2. Formål 

Stk. 1. Foreningens formål er at oprette en uafhængig og selvejende højskole i København indenfor 
rammerne af de gældende regler om folkehøjskoler. 
 
Stk. 2. Højskolens formål er at bidrage til almen dannelse ikke alene gennem oplysning, men også gennem 
kritisk tænkning. Højskolens vision og værdigrundlag indebærer en gentænkning og videreudvikling af det 
grundtvigske oplysnings- og dannelsesprojekt, hvilket foreningens bestyrelse skal varetage i samarbejde 
med foreningens medlemmer. 

Stk. 3. Den kommende højskoles formål og vedtægter kan hverken modstride ”Lov om Folkehøjskoler”, 
”Bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler” eller de derved tilknyttede standardvedtægter for 
Folkehøjskoler i Danmark.  

§ 3. Generalforsamling 

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som består af foreningens betalende 
medlemmer.  
 
Stk. 2. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel ved opslag på foreningens 
hjemmeside og ved e-mail til foreningens medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 
udgangen af juni måned.  
 
Stk. 3. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab og budget 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor 
7. Eventuelt 

 
Stk. 4. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formandskabet i hænde senest 7 dage 
før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Stk. 5. Stemmeret på generalforsamlingen har foreningens medlemmer, som på tidspunktet for afholdelse 
af generalforsamlingen har været medlemmer i længere tid end 1 måned og som ikke er i 
kontingentrestance.  
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Skt. 6. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde 
 
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal, dog med undtagelse af 
vedtægtsændringer jf. § 7 stk. 1 samt § 10 stk. 1.  

§ 4. Valg  

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger: 
• 7 bestyrelsesmedlemmer 
• 2 suppleanter for bestyrelsen 
• 1 revisor 

 
Stk. 2. Personvalg foregår ved skriftlig afstemning 
 
Stk. 3.  Valg til bestyrelsen sker for en periode på to år.  Revisor og suppleanter vælges for et år. Ved 
stiftende generalforsamling vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 3 bestyrelsesmedlemmer for et år. 
 
Stk. 4. Såfremt bestyrelsen består af mindre end 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for bestyrelsen, 
kan bestyrelsen indsupplere bestyrelsesmedlemmer løbende. Indsupplerede bestyrelsesmedlemmer vil 
være på valg på den følgende generalforsamling.  
 
Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige.  

§ 5. Foreningens bestyrelse 

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen. 
 
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Stk. 4. Bestyrelsen kan ansætte personale til at forestå den daglige drift og udvikling af foreningen under 
hensyn til foreningens formål og vedtægter 
 
Stk. 5. Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf det ene skal være formand eller 
næstformand. Der kan gives fuldmagt til personale.  
 
Stk. 6. Bestyrelsen kan uddelegere foreningens daglige ledelse til formandskabet, bestående af formand og 
næstformand samt til personale.    
 
Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, bestående af medlemmer af foreningen, der kan fungere 
som forum for foreningen og højskolens udvikling.  
 
Stk. 8.  Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre 
tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.   

§ 6. Medlemskab og finansiering 

Stk. 1.  Som medlem kan enhver optages, som støtter foreningens formål og som har betalt det fastsatte 
kontingent. 
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Stk. 2. Det årlige medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen.  
 
Stk. 3. Foreningen og højskolen søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag for 
offentlige/private organisationer og virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private 
personer. 
 
Stk. 4. Medlemmerne har ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 
Medlemmerne har ikke personligt ansvar for foreningens forpligtelser.  

§ 7. Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.  

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen eller en tredjedel af foreningens medlemmer ønsker 
det.  
 
Stk. 2. Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i § 4. Dagsorden skal motiveres skriftligt. 

§ 9. Regnskab og revision 

Stk. 1. Regnskabsåret for foreningen er kalenderåret. Bestyrelsen udarbejder årsregnskab, som indstilles til 
godkendelse af medlemmerne på den ordinære generalforsamling.  
 
Stk. 2. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut. 
 
Stk. 3. Foreningens generalforsamling vælger revisor (jf. § 4 stk. 1), som har til ansvar at efterse, at 
foreningens midler benyttes til at opfylde foreningens formål. 

§ 10. Opløsning 

Stk. 1. Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære 
generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter vedtages på en efterfølgende 
generalforsamling, ligeledes med et flertal på ¾ af de fremmødte medlemmer.  
 
Stk. 2. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til formål som støtter oprettelse af 
en højskole i København eller tiltag som udbreder den kritiske tænkning.  
 

Foreningen for oprettelse af en højskole i København er stiftet den 9. juni 2015 og således vedtaget ved 
stiftende generalforsamling. 

 

 

________________________________  ________________________________ 

Dirigent    For foreningen 

 

 

    ________________________________ 

    For foreningen 


