Vedtægter for Bygholm Landbrugsskoles Elevforening.
1.

Foreningens formål er:
At støtte og vedligeholde forbindelsen mellem Bygholm Landbrugsskole og dens tidligere elever
og mellem eleverne indbyrdes samt at støtte Bygholm Landbrugsskole og dens virksomhed.

2.

Dette søges opnået ved at:
Afholde et jubilarmøde for 5, 10, 15, 25, 40, 50 og 60 års jubilarer
Jubilarsammenkomsterne afholdes for 2 HF, EUX 2HF, Produktionsleder og Agrarøkonomer
Alle tidligere elever, som skolen har oplysninger på, medlemmer som ikke medlemmer, inviteres til
jubilarsammenkomsten
Udsende et årsskrift
At medvirke til andre opgaver, som er i overensstemmelse med foreningens formål

3. Enhver der har haft tilknytning til Bygholm Landbrugsskole som elev eller medarbejder kan efter
godkendelse af bestyrelsen blive medlem af foreningen.
4. Bestyrelsen skal være på minimum 6 medlemmer, 4 medlemmer der vælges for 2 år og 2 medlemmer
som repræsenterer skolen og vælges for 1 år
2 medlemmer er på valg i ulige år
2 medlemmer er på valg i lige år
2 medlem er på valg hvert år, disse 2 medlemmer er skolerepræsentanter
Bygholm indstiller hvert år 2 i gangværende myndige elever fra EUX 2HF og AØ på Bygholm
Landbrugsskole
Formand og næstformand er aldrig på valg samme år
Foreningen har 2 revisorer. På generalforsamlingen vælges 1 revisor hvert år. Valgperioden er 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsen vælger tillige foreningens
sekretær og kasserer, der ikke behøver at være medlem af bestyrelsen.
4a. Det er muligt for bestyrelsen at supplere med medlemmer der gerne vil bidrage til arbejdet i
Elevforeningen, dog er disse ikke stemmeberettiget.
5. Foreningen har ifølge Bygholm Landbrugsskoles vedtægter ret til 1 medlem i skolens bestyrelse. Dette
medlem udpeges blandt de 4 folkevalgte medlemmer i elevforeningens bestyrelse, som er valgt for 2 år.
6. Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen.
6a. Alle afgangselever på Bygholmlandbrugsskole bliver tildelt 1 års gratis medlemskab, dette gælder for
både 2HF, EUX 2HF, Produktionsleder og Agrarøkonom
6b. Alle bestyrelsesmedlemmer og tilknyttet til elevforeningens bestyrelsesarbejde, skal have gratis
medlemsskab
7.

Bestyrelsen forvalter foreningens midler og sørger for, at der føres en forhandlingsprotokol og en
medlemsliste. Bestyrelsen skal holde møde mindst 1 gang årligt, og formanden leder møderne.

8.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i marts måned. Datoen og tidspunktet for
generalforsamlingen vil fremgå i Årsskriftet, som sendes ud til medlemmerne medio december det
foregående år.

Vedtægter for Bygholm Landbrugsskoles Elevforening.
På den årlige generalforsamling skal følgende punkter være optaget:
a. Valg af stemmetællere.
b. Valg af dirigent.
c. Beretning om foreningens virksomhed.
d. Forelæggelse af regnskabet.
e. Behandling af forslag fra medlemmerne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
f.
Valg af bestyrelse.
g. Valg af revisor.
h. Eventuelt.
Valg af bestyrelse foregår ved skriftlig afstemning, og prioriteringsmetoden anvendes.
9.

Vedtægtsændring kan foretages, når to tredjedele af de afgivne stemmer ved generalforsamlingen er for
forslaget.

10. Vedtægterne for elevforeningen skal være at finde på Bygholmlandbrugsskoles hjemmeside.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 24. februar 2022
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