
Vedtægter for Støtteforeningen for Skovhuset Sorø 

(herefter benævnt Støtteforeningen) 

 

§1 

Støtteforeningen har til formål at støtte institutionen Skovhuset Sorø. Støtteforeningen og 
institutionen har fælles bestyrelse, men hvert sit regnskab. 

§2 

Formanden for den fælles bestyrelse drager omsorg for, at al information om beslutninger taget i 
bestyrelsen videregives til medlemmerne af Støtteforeningen. 

§3 

Stk. 1  

Støtteforeningens årlige generalforsamling afholdes i september og indkaldelse skal ske skriftligt 
med mindst 14 dages varsel til medlemmerne med samtidig angivelse af dagsorden. 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne inden 1 
måned, når 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom og fremsender motiveret 
dagsorden. Indkaldelse sker her også med 14 dages varsel ved almindelig skrivelse. 

Stk. 2 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde 
senest 14 dage før. 
 
Institutionens regnskab for det foregående år skal fremlægges til generalforsamlingens efterretning. 
Budgetforslag for institutionen skal fremlægges og godkendes. 
 
På generalforsamlingen gives en oversigt over foreningens virksomhed i det forløbne år, og 
revideret regnskab for Støtteforeningen omfattende året fra 1.1. til 31.12 fremlægges til 
godkendelse. 
 
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, dog kræver 
vedtægtsændringer 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. 

Et forslag, der er forkastet på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, kan ikke 
fremsættes på ny før næste ordinære generalforsamling. 

 
Stk. 3 

For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse. 
 



Kun medlemmer af Støtteforeningen har stemmeret på generalforsamlingen. Forældrepar eller 
enlige med børn i børnehaven eller børn på venteliste har 2 stemmer. Øvrige medlemmer har 1 
stemme. 
 

Stk. 4  

Generalforsamlingen er Støtteforeningens højeste myndighed. 

§4 

Løbende overskud i Støtteforeningen tilfalder Støtteforeningen og institutionen Skovhuset Sorø. 

§5 

Stk. 1  

Til Støtteforeningens ophævelse kræves en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Vedtagelsen 
kan kun ske med 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. 
 

Stk. 2 

Ophæves Støtteforeningen, skal dens midler overføres til institutionen. 
 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 6. juni 2011 

 


