SILØSEP’s vedtægter
§ 1.

Foreningens navn er SILØSEP (SIdste LØrdag i SEPtember).

§ 2.

Foreningens formål er at virke som bindeled mellem Rødovre Gymnasium og skolens tidligere elever.

§ 3.

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har gået på skolen, samt skolens nuværende og
forhenværende lærere.

§ 4.

Engangskontingent til foreningen betales ved indmeldelsen. Beløbets størrelse fastsættes årligt af
generalforsamlingen.

§ 5.

Bestyrelsen består af formand og 4-9 øvrige medlemmer, der vælges på den ordinære
generalforsamling. Genvalg er muligt. Formand vælges særskilt hvert år. De øvrige valg gælder
normalt for 2 år, således athalvdelen er på valg hvert år. Hvis et medlem ikke genopstiller, kommer
deres bestyrelsespost på valg. De øvrige opstillede fra generalforsamlingen vælges ved simpel
afstemning. Kan alle bestyrelsesposter undtagelsesvis ikke besættes, kan generalforsamlingen
dispensere herfor.

§ 5a.

§ 6.

Til at forestå SUPERSILØSEP arrangementet for alle med mindst 10 års anciennitet, nedsættes en
arbejdsgruppe i den siddende bestyrelse. Arbejdsgruppen skal helst bestå af medlemmer med mindst
10 års anciennitet. I tilfælde af manglende anciennitet kan alle øvrige medlemmer af bestyrelsen
komme i betragtning.
Revisionen består af 1-2 regnskabskyndige medlemmer, der vælges på den ordinære
generalforsamling. Valgene gælder normalt for 2 år, således at 1 er på valg hvert år efter samme regler
som nævnt i §5 for bestyrelsesmedlemmer.

§ 7.

På den ordinære generalforsamling vælges endvidere op til 2 bestyrelsessuppleanter.

§ 8.

Næst efter generalforsamlingen er bestyrelsen foreningens højeste myndighed. Bestyrelsen er
ansvarlig for foreningens formue, der anbringes, således at den giver størst muligt afkast. Foreningens
formue skal være til disposition i perioden fra sidste fredag i august til en uge efter festen. Resten af
året kan størstedelen af formuen bindes med henblik på størst muligt afkast. Bestyrelsen kan
udarbejde administrationsbestemmelser og varetager foreningens virke gennem følgende aktiviteter:




En årlig medlemsfest på skolen sidste lørdag i september
Initiativ til gennemførelse af jubilæumsarrangementer
Øvrige normale foreningsaktiviteter af selskabelig og orienterende art











Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand - valg af bestyrelse
Valg af op til 2 bestyrelsessuppleanter
Valg af 1-2 revisorer
Eventuelt

§ 12.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter dette, eller når mindst 50
medlemmer skriftligt begærer dette overfor bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest 8 uger efter, at begæringen herom er modtaget af bestyrelsen.
Begæringen skal indeholde motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved
skriftlig meddelelse til medlemmerne senest 3 uger før dennes afholdelse med angivelse af
dagsorden.

§ 13.

Vedtagelser på en ordinær generalforsamling sker ved simpelt flertal blandt de fremmødte
medlemmer, lovændringer dog undtaget. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre
halvdelen af de tilstede værende medlemmer begærer skriftlig afstemning. Valg af personer kan dog
finde sted ved skriftlig afstemning.

§ 14.

Foreningens love kan ændres efter vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt de
tilstedeværende medlemmer. Møder der ved en generalforsamling til foretagelse af lovændringer
mindre end 25 medlemmer, foretages der indvarsling af en ekstraordinær generalforsamling, der
afholdes senest 1 måned efter den foregående og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal
medlemmer. På dagsordenen for denne generalforsamling kan kun optages de på den foregående
generalforsamling ikke afgjorte punkter.

§ 15.

Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Efter regnskabsårets afslutning
forelægges regnskabet for de 2 revisorer, som kritisk gennemgår dette inden 31. oktober. Regnskabet
fremlægges på generalforsamlingen, hvor revisorerne fremsætter eventuelle bemærkninger hertil.

§ 15a.

Revisorerne skal udarbejde revisionsprotokol, der skal underskrives af den samlede bestyrelse.

§ 16.

Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen.

§ 8a.

Kasseren skal via en ajourført kassebog med tilhørende bilagsmappe til en hver tid kunne
dokumentere foreningens indtægter og udgifter.

§ 17.

Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, kan der foretages eksklusion af et medlem. Bestyrelsens
afgørelse skal begrundes på, og kan indankes for, førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 9.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer.

§ 18.

Det påhviler medlemmerne at holde foreningen orienteret om navne- og adresseforandringer.

§ 10.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
medlemmerne er tilstede. Bestyrelsen kan indbyde andre til at overvære dennes møder uden
stemmeret.

§ 19.

Foreningens opløsning kan kun ske, når det er vedtaget på to på hinanden følgende
generalforsamlinger.

§ 20.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler og adgang til digitale medier, Rødovre Gymnasium.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 21.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kassereren, og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i forening, i økonomiske anliggender overfor myndigheder og pengeinstitutter.

§ 11.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år mellem 1. november og 31. december. Forslag, der
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 1. oktober.
Dagordenen for den ordinære generalforsamling indeholder:

Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Vedtaget på generalforsamlingen den 30. sep. 1967, med ændringer 28. sep. 1968, 30. sep. 1989, 28. sep. 1991,
26. sep. 1992, 29. sep. 1995, 26. sep. 1998 og 23. marts 2015

