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Vedtægter for Sct. Knuds Gymnasiums 
Forældreforening 
§1 Foreningens formål er 

1.  at styrke kontakten mellem hjem og skole ved i samarbejde med skolen at arrangere 
 møder, studiekredse, ekskursioner m.m. for elever, forældre og ansatte 
2.  at yde økonomisk støtte til elever i forbindelse med skolearrangementer 
3.  at bestyre legatmidler fra Sct. Knuds Gymnasiums Forældreforenings Legat 
4.  at bestyre midlerne i Lektor H. Casparijs Fond. 

§2 Som medlemmer kan optages alle, der ønsker at støtte foreningens formål. 

§3  Foreningens økonomiske midler består af: 
- Indtægter fra egne arrangementer 
- Medlemskontingenter 
- Gaver 

Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. 

§4 Bestyrelsen består af repræsentanter for forældre til skolens elever og for skolens læ-
rere og ledelse. Skolens forældre er repræsenteret af fire personer, skolens lærere og ledelse 
af hver en person. Bestyrelsens medlemmer er udpeget for to år. Genudpegning kan finde 
sted.   

§5 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en forretningsfører. 

§6 Bestyrelsen leder foreningens anliggender, disponerer over foreningens midler, sørger 
for opkrævning af kontingent og for udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen. 

§7 Regnskabsåret er kalenderåret. Forretningsføreren har det daglige ansvar for forenin-
gens økonomi. Revision af regnskabet foretages af skolens økonomiansvarlige. 

§8 Ansøgning om legatportioner indgives til bestyrelsen senest d. 1. maj. Legatportioner 
tildeles for et år ad gangen og udbetales ved skoleårets afslutning. Bestyrelsen udarbejder 
retningslinjer for tildeling af legatportioner. 

§9 Bestyrelsen udpeger af sin midte 6 personer som bestyrelse for Lektor H. Casparijs 
Fond. Studielånefonden administreres i overensstemmelse med fondens vedtægter. 

§10 I forbindelse med behandling af sager vedrørende legater og lån følger studielånefon-
dens bestyrelse denne procedure: Når et medlem opfatter sig selv eller af et eller flere af de 
øvrige medlemmer opfattes som inhabil i forhold til en konkret ansøgning om lån eller legat, 
forlader det pågældende medlem mødet under punktets behandling. 

§11 Ved foreningens eventuelle opløsning træffer rektor beslutning om aktivernes anven-
delse. 

Vedtaget af bestyrelsen på møde d. 11. maj 1998 og ændret 10. januar 2001, 25. 
nov. 2002 og 19. november 2015. 


