Vedtægter for Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup
§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup.
Foreningen har hjemsted i Aabenraa Kommune og er registreret under CVR-nummer 32 79 18 75.
§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er at oplyse om videnskabelige, kulturelle – herunder religiøse – og
samfundsmæssige emner.
§ 3 Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som vælger en bestyrelse på 5 medlemmer.
Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel via
relevante medier.
Dagsorden skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag – Skal indleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før
generalforsamlingen.
6. Valg af bestyrelse – Valget gælder for 2 år ad gangen, og der afgår skiftevis 2 eller 3
medlemmer hver gang. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved årligt valg af formand,
næstformand og kasserer.
7. Valg af suppleanter – Valget gælder for ét år ad gangen. Dersom en suppleant afløser et
bestyrelsesmedlem på grund af dennes udtræden, indgår suppleanten i dette medlems
valgturnus. - Desuden vælges en revisor for 1 år ad gangen.
- Valg af bestyrelse og suppleanter foregår skriftligt efter indkomne forslag.
8. Eventuelt.
§ 4 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller inden 1
måned efter at mindst 25% af foreningens medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom, med
begrundelse af kravet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme
varsel som ordinær generalforsamling.
§ 5 Forretningsorden og tegner af foreningen
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden og mindst et bestyrelsesmedlem tegner
foreningen.
§ 6 Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen kan finde sted, når to tredjedele af de fremmødte medlemmer på en
ordinær eller ekstraordinær generalforsamling stemmer for et forslag om ophør og dette bekræftes
på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling ved simpelt flertal.
§ 7 Foreningens aktiver efter opløsning
Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver aktiviteter i lokalområdet.

Vedtaget ved generalforsamlingen i konfirmandstuen i Varnæs den 24.10.01.
Foreningens navn er ændret ved generalforsamlingen den 15. marts 2011 fra Varnæs Sogns
Højskoleforening til Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup.
Vedtægter ændret ved generalforsamling i konfirmandstuen i Varnæs den 26.08.2020.

