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§ 1  Hasserisskolernes Lejrhytte S/I er en selvejende institution, hvis formål er at drive lejrhytten i Hals. 

 

§ 2 Som medlemmer kan optages forældre til børn i de i § 3 nævnte skoler, tidligere elever, deres forældre, 

samt nuværende og tidligere personale. 

 Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves efter bestyrelsens bestemmelse. 

 

§ 3 Bestyrelsen vælges hvert år blandt medlemmerne. Genvalg kan finde sted. 

1 medlem vælges af Aalborg Byråd. Medlemmet skal om muligt have bopæl i den tidligere Hasseris 

Kommune.  

 4 medlemmer og 1 suppleant vælges af generalforsamlingen. 

4 medlemmer udpeges af de fire skoler: Sofiendalskolen, Gl. Hasseris Skole, Stolpedalsskolen og 

Kærbyskolen, idet hver skole udpeger etmedlem blandt personalet. 

 Bestyrelsen kan supplere sig med indtil to medlemmer. 

  

§ 4  Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand samt næstformand, sekretær og  kasserer. 

 

§ 5 Kassereren skal føre et omhyggeligt regnskab og indsætte institutionens midler i et pengeinstitut. 

 

§ 6 Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer og 1 suppleant.  

 Genvalg kan finde sted. 

 Revisorerne reviderer årets regnskab inden 1. oktober. 

 

§ 7 Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed. 

 

 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 31. oktober med følgendedagsorden: 

   

  1. Valg af dirigent. 

  2. Formandens beretning. 

  3. Regnskab. 

  4. Indkomne forslag. 

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 

  6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.  
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  7. Fastlæggelse af kontingent 

  8. Eventuelt. 

 

 Indkaldelse til generalforsamling sker på den måde, som bestyrelsen bestemmer. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen. 

 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, dette gælder også for 

vedtægtsændringer. 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel af 2/3 af medlemmerne eller 

halvdelen af bestyrelsen. 

 Indkaldelse sker skriftligt eller ved annoncering i dagspressen. 

 

§ 8 Retslige forpligtelser 

§ 8.1 Til retsligt at forpligte lejrhytten kræves underskrift af to bestyrelsesmedlemmer blandt formand, 

næstformand eller kasserer. 

 

§ 8.2 Køb, salg og pantsætning af lejrhytten kan kun ske efter generalforsamlingens bemyndigelse. 

 

§ 8.3 Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for de af foreningsbestyrelsen pådragne 

forpligtelser, for hvilke alene formuen hæfter.   

 

§ 9 Beslutning om institutionens opløsning kan kun træffes af en ekstraordinærgeneralforsamling, der 

indkaldes specielt med dette formål. 

 

 Det kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. 

 

Den opløsende generalforsamling træffer endvidere bestemmelse om, hvad institutionens midler skal 

anvendes til, dog således, at beløbet skal komme eleverne i  de i § 3 nævnte skoler til gode. 

 

  

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2017. 

 

Birgit Jensen (formand) Mette Kloppenborg (næstfm)  Georg Møller Pedersen (kasserer) 

 

Rita Klibo (sekretær)  Claus Frahm 

 

Charlotte Kristensen (skolerep. Sofiendalskolen), Louise Højmark Jensen (skolerep. Stolpedalsskolen) 
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