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Vedtægter for ”Støtteforeningen Atheneskolens venner" 

 

§ 1.  Navn og tilhørsforhold  

1.1 Foreningens navn er: ”Støtteforeningen Atheneskolens venner" 

1.2 Foreningens hjemsted er til enhver tid samme adresse som Atheneskolen.  

 

§ 2. Formål 

2.1 Foreningens formål er: 

- at yde støtte til projekter og aktiviteter, der medvirker til at Atheneskolen løbende forbedres 
fysisk, æstetisk, kulturelt og socialt. 

- at yde støtte til mindre bemidlede familier hvis børn skal på lejrtur. 

 

§ 3. Generalforsamling 

3.1 Foreningens generalforsamling holdes en gang om året. Altid i forbindelse med Atheneskolens 
generalforsamling.  

3.2 Indkaldelse til Atheneskolens generalforsamling er også gældende for ”Støtteforeningen 
Atheneskolens venner"s generalforsamling.  

 

§ 4. Foreningens bestyrelse 

4.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse – og vælges af generalforsamlingen for et år ad 
gangen. 

4.2 Bestyrelsen er ulønnet. 

4.3 Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Det er til enhver tid: ét medlem fra skolens bestyrelse og 
to medlemmer fra skolens forældreråd. 

 4.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Desuden udpeger bestyrelsen en 
revisor.  

4.5 Foreningen tegnes af kasseren og formanden. 
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§ 5. Regnskab og økonomi 

5.1 Regnskabsåret følger kalenderåret. 

5.2 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Senest én måned før 
generalforsamlingen. 

5.3 Det reviderede regnskab skal være forelagt bestyrelsen senest 14 dage før den ordinære 
generalforsamling. 

5.4 Regnskabet fremlægges derefter på generalforsamlingen. 

5.5 Foreningens indtægter kan bestå af: 

- frivillige bidrag og gaver 

- indtægter fra arrangementer, bazarer og lign. 

- indtægter fra fonde og sponsorer 

5.6  Foreningen kan ikke optage lån/stifte gæld. 

5.7 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Det påhviler ikke 
foreningens bidragydere eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

 

§ 6. Aktiviteter og støtte 

6.1 Foreningens midler skal bruges til formål som lever op til foreningens formål (§ 2.) - såsom 
arrangementer, foredrag, fysiske forbedringer på skolen, gaver, støtte til lejrtur mm 

 6.2 Forslag til hvad foreningens midler skal bruges til, må stilles af: 

- skolens ledelse 

- skolens ansatte 

- elevrådet 

- skolens bestyrelse 

- skolens forældreråd 
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6.3 Forslag må sendes skriftligt til bestyrelsen løbende året rundt. 

6.4 Kun skolens ledelse må indstille mindre bemidlede familier til, at modtage støtte til lejrtur. 

 6.4.1 Disse indstillinger skal være anonymiseret således, at bestyrelsen ikke kender til de 
indstillede familiers navne og andre personlige forhold. 

6.4 Bestyrelsen beslutter løbende, ud fra de indsendte forslag, hvad foreningens økonomiske 
midler bruges til.  

6.5 Støtten skal ske i overensstemmelse med den pædagogiske og kulturelle praksis på 
Atheneskolen. 

 

§ 9 Vedtægtsændringer 

9.1 Ændringer i vedtægterne kræver samtlige bestyrelsesmedlemmers godkendelse. 

  

§ 10 Foreningens opløsning. 

10.1 I tilfælde af Atheneskolens ophør, skal bestyrelsen opløse foreningen og foreningens samlede 
formue skal gives til et lignende formål, der styrker arbejdet med børn og unge med høj begavelse. 
Dette skal ske i samråd med Atheneskolens bestyrelse.  

 

 

22 november 2019 

Bestyrelsen: 

 

Charlotte Andersen  –  Formand 

 

Mads Eskesen  –  Kasserer 

 

Andrea Staunsholm  -  menigt bestyrelsesmedlem 

  


