
Vedtægter for  
Støttekredsen for Nordjyllands Idrætshøjskole. 

 
 
 

§ 1. Foreningens navn. 
 

Foreningens navn er Støttekredsen for Nordjyllands Idrætshøjskole.  
 

§ 2. Foreningens hjemsted. 
 

Foreningen er hjemmehørende i Brønderslev kommune. 
 

§ 3. Foreningens formål. 
 

Foreningens formål er – ud fra et frivilligt arbejde – at medvirke til, at Nordjyllands 
Idrætshøjskole på bedst mulig vis fungerer som et uddannelsessted for elever, og 
kulturinstitution for regionens beboere. Foreningens virke, skal stå i et godt forhold til 
skolens formål i øvrigt og være rettet mod så bred en gruppe som muligt.    
Eventuelt overskud ved foreningens drift benyttes til at skabe mulighed for, at elever, der 
ikke økonomisk har mulighed for at gennemføre et højskoleophold, kan tildeles stipendier, 
der sikrer at eleven har det økonomiske grundlag for elevbetaling. Endvidere kan der 
generelt gives  gaver til formål i og omkring Nordjyllands Idrætshøjskoles virksomhed. 
Det er ligeledes foreningens formål at sikre foreningens repræsentation i Nordjyllands 
Idrætshøjskoles repræsentantskab og bestyrelse. 
 
 

§ 4. Medlemsforhold og kontingent. 
 

Medlemmer i denne forening består af institutioner, virksomheder, foreninger og 
enkeltpersoner, som føler sig knyttet til Nordjyllands Idrætshøjskole.  
 
Som medlemmer kan optages enhver, der anerkender og accepterer foreningens love og 
vedtægter.  
 
For at være gyldigt medlem af foreningen, skal der betales et årligt kontingent.  
 
Kontingentstørrelser fastsættes af medlemmerne på den årlige generalforsamling ved 
almindelig stemmeflertal.  
 
 
 

§  5 Udelukkelse. 
 

Bestyrelsen har myndighed til at udelukke et medlem af foreningen, såfremt foreningens 
love og vedtægter ikke overholdes. Ligeledes kan medlemmer, der ved deres virke skader 
foreningen, udelukkes. Dog kan det udelukkede medlem få sin sag behandlet på 



førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil vedkommende har adgang. 
Generalforsamlingens afgørelse er endelig.  

 
 

§  6 Udmeldelse. 
 

Udmeldelsen af foreningen skal ske skriftlig til formanden for foreningen  med virkning for 
udgangen af det pågældende år.  
 

§ 7 Regnskab og revision. 
 

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af de valgte revisorer. 
 
Det reviderede og godkendte regnskab skal efter hvert års ordinære generalforsamling 
fremsendes til bestyrelsen for Nordjyllands Idrætshøjskole.  
 
 

§ 8 Generalforsamling. 
 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling 
afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 
 
Dagsorden for generalforsamlingen omfatter: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Orientering om skolens virksomhed i det forløbne år.  
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Behandling af indkomne forslag. 
7. Valg af formand på lige årstal. 
8. Valg til bestyrelsen samt 2 suppleanter. 
9. Valg af 2 revisorer. 
10. Eventuelt.  
 
Indvarsling til generalforsamlingen med samtidig dagsorden skal ske i dagspressen senest 
14 dage før. 
 
Forslag fra medlemmerne – for at komme til behandling på den ordinære 
generalforsamling – skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før. 
 
En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmers antal. 
 
 
Stemmeberettigede er alle fremmødte medlemmer over 18 år. Stemmeret kan ikke udøves 
ved fuldmagt. Alle medlemmer har 1 stemme på generalforsamlingen.  
 



På generalforsamlingen afgøres alle anliggende ved almindelig stemmeflertal. Undtaget 
herfra er forslag om personvalg, vedtægtsændringer samt forslag om opløsning jfr. § 12 og 
13. 
 
Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent, der ikke bør være medlem af bestyrelsen.  
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen vedtager det, eller når mindst 
1/3 del af foreningens medlemmer stiller skriftlig krav herom. Indvarsling sker som til 
ordinær generalforsamling og afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse, se 
dog § 12.1.  
 
 

§  9 Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter. 
 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden.   
 
Alle personvalg sker ved skriftlig afstemning og gælder for 2 år.  Bestyrelsesmedlemmerne 
afgår på skift hvert andet år med 3 medlemmer, hvoraf formanden er den ene, i lige år  og  
4 medlemmer afgår i ulige år. Første år efter vedtægtsændringen afgår de 3 personer der 
opnåede færrest stemmer dog efter 1 år. Der er mulighed for genvalg. 
 
 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand – kasserer og sekretær. 
 
Formand og næstformand er medlem af skolens repræsentantskab. Ligeledes udpeger 
bestyrelsen 2 af støttekredsens bestyrelsesmedlemmer til skolens repræsentantskab. 
Bestyrelsen udpeger endvidere  3 repræsentanter blandt Støttekredsens medlemmer. 
Støttekredsens repræsentation i skolens repræsentantskab udgøres herefter af: Formand, 
næstformand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 3  menige medlemmer af Støttekredsen. 
Bestyrelsen beslutter herefter hvilke 2  af de ovenfor nævnte 7 repræsentanter der skal 
sidde i NIH’s bestyrelse. Bestyrelsen beslutter herudover hvem  af repræsentanterne der 
skal være suppleant til NIH’s bestyrelse. Bestyrelsespladser i NIH er 2-årige poster. Der 
henvises i øvrigt til NIH’s vedtægter .   
 
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og træffer med bindende virkning 
beslutning i alle anliggender.  
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 medlemmer, herunder formanden eller 
næstformanden, er tilstede.  Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved 
stemmelighed er formandens stemme afgørende.  
 
Bestyrelsen nedsætter arbejdsudvalg i forhold til de planlagte arrangementer.  
 
 
 
 
 
 

§  10 Valg af revisorer.  



 
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert år.  
 

§ 11 Tegningsret – hæftelser. 
 

Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand, 
tegner foreningen. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til 
enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller foreningens 
bestyrelse nogen personlig hæftelse.  
 

§ 12 Vedtægtsændringer – opløsning. 
 

Til gyldig beslutning om ændring i vedtægterne (undtagen dog denne paragraf) kræves, at 
2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. 
 
Til gyldig beslutning om opløsning af foreningen kræves, at 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer, på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer 
herfor. 
 
Ved foreningens ophør, overgår alle midler til Nordjyllands Idrætshøjskole. 
 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den  
 
 


