Skolekredsen for
Produktionsskolen

Mimers Brønd
Vedtægter
§ 1.
Skolekredsen er en forsamling af interesserede borgere omkring Produktionsskolen
Mimers Brønd.
§ 2.
Skolekredsens formål er at fungere som
sparringspartner for skolens daglige ledelse
og bestyrelse.
§ 3.
Generalforsamlingen er skolekredsens
øverste myndighed.
stk. 2 : Ordinær generalforsamling afholdes 1
gang årligt, og indkaldes med et varsel på 30
dage. Generalforsamlingen bekendtgøres
skriftligt ved fremsendelse af dagsorden til
hvert enkelt medlem af skolekredsen med
angivelse af tid og sted. Den afholdes inden
udgangen af juni måned.
Skolens leder er ansvarlig for rettidig
indkaldelse af generalforsamlingen. Forslag,
der ønskes optaget på dagsordenen, skal
skriftligt foreligge hos skolen leder senest 1
uge før generalforsamlingen. Endelig
dagsorden vil herefter være tilgængelig på
skolen samt blive udleveret på
generalforsamlingen. Såfremt muligt vil
dagsordenen blive offentliggjort på skolens
hjemmeside. Generalforsamlingen kan kun
træffe afgørelse om sager, der er optaget på
dagsordenen.
stk. 3 :Generalforsamlingens dagsorden skal
indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra skolens bestyrelse og
evt. også medarbejdere og elever.
3. Fremlæggelse af det reviderede
regnskab for skolen.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til skolens bestyrelse; jvf. § 5.
6. Evt.
stk. 4 : Ekstraordinær generalforsamling, der
indkaldes efter samme retningslinier som
ordinær generalforsamling, skal afholdes
inden 45 dage efter, at enten 2 af

skolekredsens bestyrelsesmedlemmer eller ¼
af skolekredsens medlemmer skriftligt har
anmodet herom. Forslag til dagsorden skal
indsendes samtidig med denne anmodning.
§ 4.
Skolens fastansatte medarbejdere er
automatisk medlemmer af skolekredsen, dog
uden stemmeret.
stk. 2 : Som medlemmer af skolekredsen kan
desuden optages myndige personer, som har
interesse i skolens virke. Optagelse af nye
medlemmer, herunder tidligere elever, sker
ved skriftlig henvendelse til skolens leder eller
ved fremmøde på genforsamlingen.
stk. 3 : Medlemskab af skolekredsen giver
ikke ret til nogen del af skolens formue eller
udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter
ikke personligt for skolens gæld.
stk. 4 : Medlemskab af skolekredsen giver
adgang til, ved fremmøde på generalforsamlingen, at afgive sin stemme. Ingen
kan afgive mere end én stemme.
stk. 5 : Hvis et medlem på 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger i skolekredsen
ikke har deltaget uden at melde afbud, er
vedkommende automatisk udmeldt af
skolekredsen.
§ 5.
Skolekredsen har 4 pladser i skolens
bestyrelse. Hvert år vælges 1
bestyrelsesmedlem for en 4-årig periode
Der vælges endvidere 2 suppleanter, der er
på valg hvert år.
stk. 2 : Ingen af skolens ansatte eller skolens
elever kan vælges til bestyrelsen.
§ 6.
Ændring af skolens vedtægter kræver 2/3
flertal af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer.
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