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1.
Foreningens navn er Realskolens Venner
Foreningens hjemsted er Randers Kommune

2.
Foreningens hovedformål er at støtte den private selvejende institution Randers
Realskole i overensstemmelse med skolens vedtægter, bl.a. gennem deltagelse i
skolekreds, bestyrelse og mødearrangementer. Derud over økonomisk støtte til
aktiviteter i og ved skolen.

3.a
Alle familier med børn på skolen er automatisk medlem af Realskolens Venner.
Medlemskabet starter, når barnet starter på skolen, og når familiens sidste barn
forlader skolen, tager familien aktivt stilling til, hvorvidt medlemskabet fortsat
ønskes som under punkt 3.b ved afkrydsning på foreningens hjemmeside.
Et familiemedlemskab indebærer, at begge myndighedsindehavere har stemmeret.

3.b
Derudover kan enhver myndig person med interesse for at støtte Randers Realskole
optages i foreningen.
Et medlem mister sine medlemsrettigheder, såfremt kontingent ikke er betalt 3
måneder efter forfaldstid. Såfremt et medlem skønnes at skade foreningen, kan
bestyrelsen med simpelt flertal ekskludere vedkommende.
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld udover pligten til at betale
kontingent, indtil lovlig udmeldelse er sket. Udmeldelse kan ske ved skriftlig eller
telefonisk henvendelse til skolens kontor.
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4.
Foreningens generalforsamling afholdes på Randers Realskole, den ordinære afholdes
snarest efter skoleårets begyndelse, men senest den 15. september.
Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved meddelelse til hvert
enkelt medlem. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære
generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen inden den 15. august
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings eller
bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 10
medlemmer med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til den ekstraordinære
generalforsamling skal inden en uge derefter udsendes med mindst 14 dages og højst
21 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for den ekstraordinære
generalforsamling.
På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været
optaget i dagsordenen og ændringsforslag dertil.

5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
3. Bestyrelsens forslag om kontingentets størrelse for det næste regnskabsår.
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jfr. § 10.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til skolens repræsentantskab, jfr. § 11.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
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6.
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder
forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde,
stemmeafgivning og dennes resultater.
Valg til bestyrelsen skal ske ved skriftlig afstemning.
Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten bestemmer anden
afstemningsmåde eller et af de fremmødte medlemmer ønsker skriftlig afstemning.

7.
Ethvert registreret medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og kan
således stemme. Man skal være registreret som medlem senest en uge før
generalforsamlingen.
Hvert medlem har en stemme.
Stemmeret kan ikke udøves i henhold til fuldmagt.

8.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel
stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter nærværende vedtægter udkræves særlig
stemmeflerhed.
Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om foreningens
opløsning kræves flertal fra mindst 3/4 af de tilstedeværende på generalforsamlingen.

9.
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Over det på generalforsamlingen passerede indføres referat på pc, som efterfølgende
underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

10.
Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer plus
to suppleanter.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 2 og 3 årlig, første
gang med 2 efter foretagen lodtrækning. Suppleanter vælges for 2 år, og en afgår
første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
Ved indtræden af vakance indtræder suppleanter.
Bestyrelseshvervet er ulønnet.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres et beslutningsreferat på pc, der
underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Efterfølgende
lægges samme referat ud på skolens hjemmeside under Realskolens Venner.

11.
I henhold til § 10 i skolens vedtægter vælges på den ordinære generalforsamling
medlemmer til skolens repræsentantskab for 2 år. Genvalg kan finde sted.
Der vælges 8 medlemmer til repræsentantskabet. 4 hvert år. Genvalg kan finde sted.
Der vælges hvert år 2 suppleanter, begge for et år ad gangen.
Endelig udpeger Realskolens Venner kontinuerligt 2 medlemmer fra foreningen til at
sidde i bestyrelsen for Randers Real Idrætshal.
Medlemmer, der er tilknyttet skolen i ledelsen, som lærer, elever eller anden
tjenesteligt personale samt forældre med skolesøgende børn på Randers Realskole, er
ikke valgbare til skolens ledende organer.
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12.
Foreningen tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen, herunder formand eller
næstformand.

13.
Revisionen af foreningens regnskaber foretages af 2 af generalforsamlingen og blandt
medlemmerne valgt revisorer for et år ad gangen.

14.
Det påhviler kassereren i samarbejde med administrationen på Randers Realskole at
opkræve kontingent, at føre foreningens bøger samt at sørge for, at foreningens
formue bliver anbragt efter nedennævnte regler.
Kassereren har således ret til at overdrage ovenstående opgaver til skolens kontor.

Bortset fra en kassebeholdning til imødegåelse af daglige udgifter skal foreningens
formue være anbragt som obligationsbeholdning, bank- eller sparekasseindestående,
så vidt muligt på forrentet konto.
Foreningens regnskabsår går fra en 1. juli til en 30. juni.

15.
Skolebestyreren, souschef, lærerrådsformanden, tillidsrepræsentanten og
repræsentantskabets formand kan deltage i foreningens møder, men uden stemmeret.

16.
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I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue, efter at alle forpligtelser
er betalt, overdrages til Randers Realskole til anvendelse i overensstemmelse med
nærværende vedtægter

Randers, den
Bestyrelsen:

Anne Wolthers

Søren Raahauge

________________

__________________

Henrik Ibsen

Charlotte Dokkedal Leth

________________

___________________

Gitte Pedersen

________________
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