VEDTÆGTER
for Mariagerfjord Gymnasiums Venner
§1 Foreningens navn er Mariagerfjord Gymnasiums Venner. Dens hjemsted er Mariagerfjord Gymnasium (tidligere Hobro
Gymnasium og HF-kursus).
§2 Foreningens formål er at støtte Mariagerfjord Gymnasium på områder, hvor der ikke på anden vis kan skaffes midler,
herunder f.eks. tilskud til ekskursioner, individuelle tilskud til gymnasiets rejseaktiviteter samt støtte til andre sociale og kulturelle
formål efter bestyrelsens bestemmelse.
§3 Som medlemmer kan optages alle med tilknytning til Mariagerfjord Gymnasium.
Kontingentets størrelse fastsættes på foreningens årlige generalforsamling og betales forud for et år ad gangen.
§4 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, der afholdes på gymnasiet i løbet af skoleårets første 2 måneder.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel på Mariagerfjord Gymnasiums hjemmeside.
Dagsorden skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. §6
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før
generalforsamlingen.
Kun personligt fremmødte medlemmer har stemmeret.
Beslutning tages med almindeligt stemmeflertal.
Skriftlig afstemning foretages, såfremt ét medlem fremsætter ønske herom.
§5 Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 10 medlemmer skriftligt over for
formanden fremsætter ønske herom.
§6 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Gymnasiets rektor er født medlem og fungerer som foreningens kasserer.
Pædagogisk Råd og Elevrådet udpeger hver ét medlem.
De resterende medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen.
Endvidere tilknyttes en af skolens sekretærer, som varetager sekretær- og regnskabsfunktionen.
Regnskabet revideres af en ekstern regnskabskyndig.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er mødt. Alle bestemmelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§7 Foreningens regnskabsår er skoleåret.
§8 Vedtægtsændringer kan foretages ved flertalsbeslutning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14
dages mellemrum.

§9 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens formue Mariagerfjord Gymnasium til anvendelse i overensstemmelse med
§2.
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