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Vedtægter for Støtteforeningen 

Støtteforeningen for Fonden Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle er oprettet i henhold til 

fondens vedtægter paragraf 11. 

§ 1. 

Foreningens navn er Støtteforeningen for Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, og dens 

hjemsted er Holstebro kommune. 

§ 2. 

Foreningens formål er at støtte centeret i dets arbejde og udbrede kendskabet til Folkeuniver-

sitetet og til Folkeuniversitetscenterets landsdækkende virke. 

§3. 

Som medlemmer i foreningen optages enkeltpersoner, institutioner og organisationer mv., som 

ønsker at fremme foreningens formål. 

§4. 

Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 

§5. 

Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges ved skriftlig afstemning på den årlige 

generalforsamling. Der vælges tillige hvert år 1-2 suppleanter. 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter sin forretningsorden. 

Stk. 3. Formanden for Støtteforeningen er medlem af fondsbestyrelsen. 

§6. 

Der afholdes generalforsamling hvert år i april eller maj måned, første gang i 1986. Indvarsling til 

generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel skriftligt til hvert enkelt medlem. 

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i 

hænde senest 6 dage, før generalforsamlingen finder sted. 

Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende faste punkter: valg 

af dirigent, referent og stemmetællere, bestyrelsens beretning, regnskab, indkomne forslag, valg, 

kontingent og eventuelt. 

Stk. 4. Hver fremmødt medlem må kun afgive 1 stemme. 

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne 

begærer det ved skriftlig henvendelse til formanden. Henvendelsen skal indeholde forslag til 



punkter på dagsordenen på det begærede møde, hvorefter bestyrelsen indkalder til den 

ekstraordinære generalforsamling med mindst 14 dages varsel. 

§7. 

Foreningens regnskab følger kalenderåret. 

§8. 

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere 

bestyrelsesmedlem i forening.  

Stk.2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent 

samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og 

netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom. 

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der 

påhviler foreningen. 

§9.  

Ændring af vedtægter kan ske på en ordinær generalforsamling og efter vedtagelse med mindst 

2/3 af de fremmødtes stemmer. 

Stk. 2. Foreningens opløsning kan kun ske på en ordinær generalforsamling og efter vedtagelse 

med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer, efterfulgt af en ekstraordinær generalforsamling 

afholdt mindst 14 dage og højst en måned efter, hvor vedtagelsen bekræftes med almindeligt 

flertal. Opløses foreningen, tilfalder dens midler og øvrige aktiver Fonden Folkeuniversitets-

centeret Skærum Mølle. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 21. august 2021. 

 

 

 

 

 


