VEDTÆGTER
for
GG-Legatet
Tidligere Grenaa Gymnasiums Jubilæumsforening stiftet den 2.6.1986

§ 1.
Foreningens navn:
GG-Legatet
§ 2.
Hjemsted:
Foreningen har hjemsted på Grenaa Gymnasium.
§ 3.
Formål:
Foreningens formål er at tage initiativer, der kan være til gavn for elever på Grenaa
Gymnasium, herunder at indsamle og fordele midler til følgende formål:
1. Ekstraordinære undervisningsprojekter, herunder studiedage, flere-dagesekskursioner og studierejser. Støtte kan gives til deltagere efter trangsbestemte
behov, der ikke kan dækkes på anden måde. I beslutningen om uddeling af midler
til eleverne kan studievejlederne og kostafdelingen inddrages. Rektor formidler
denne kontakt.
2. Til ikke skemalagte elevaktiviteter, herunder kulturelle og andre aktiviteter for
elever.
3. I ekstraordinære tilfælde til skolens foreninger til foranstaltninger, der kun kan
gennemføres ved foreningens hjælp.
Midlerne skaffes gennem frivillige bidrag fra gamle elever og lærere, fra enkeltpersoner
eller virksomheder, der interesserer sig for Grenaa Gymnasium, og gennem overskuddet
fra skolefesten samt evt. andre arrangementer.
Den støtte, som bestyrelsen vedtager at yde, skal fortrinsvis tages fra det årlige
renteafkast, men bestyrelsen er også berettiget til at anvende beløb af foreningens
formue, selvom foreningens formue derved mindskes eller helt forsvinder.

§ 4.
Medlemskab og kontingent:
Som medlem i foreningen kan optages personer med interesse for Grenaa Gymnasium,
heriblandt nuværende og tidligere elever og disses forældre samt nuværende og tidligere
lærere.
Et evt. kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.
§ 5.
Formue og hæftelse:
Foreningen er ikke erhvervsdrivende, men en ideel forening, hvorfor de enkelte
medlemmer ikke hæfter for forenings forpligtelser. Foreningen hæfter alene med sin
formue.
Foreningens indtægter består udover, hvad der ovenfor er beskrevet, alene af
renteindtægter.
§ 6.
Bestyrelse:
Foreningen ledes af bestyrelsens 8 medlemmer.


Skolens elevråd vælger 3 medlemmer til bestyrelsen blandt skolens elever: 1 fra
gymnasiet, 1 fra HF og 1 fra Pre-IB/IB.



2 medlemmer til bestyrelsen vælges af lærere ved Grenaa Gymnasium. 1
lærermedlem vælges af pædagogisk råd og 1 lærermedlem vælges af
aktivitetsudvalget.



Gymnasiets rektor er født medlem af bestyrelsen.



2 medlemmer til bestyrelsen vælges udover gymnasieelever, rektor og lærere.

De valgte medlemmer af bestyrelsen vælges for et regnskabsår ad gangen.
Valg skal holdes inden udgangen af hvert års september måned, se nærmere § 8.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer. Kasserer funktionen
varetages af administrationen.
Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være myndige.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme
afgørende.

Såfremt bestyrelsens formand eller i dennes fravær næstformand eller et flertal i
bestyrelsen vedtager det, kan bestyrelsen pålægges tavshedspligt om enkelte sager, der
har været behandlet i bestyrelsen. Tavshedspligten bør pålægges i alle tilfælde, hvor
støtte til enkelte personer behandles.
§ 7.
Ordinær og ekstraordinær generalforsamling:
Der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af maj måned.
Generalforsamlingen afholdes på Grenaa Gymnasium eller et af bestyrelsen valgt sted
inden for Norddjurs Kommune.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende:
1.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

2.

Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab for det forløbne år.

3.

Fremlæggelse af revisorpåtegning.

4.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.
De 3 af elevrådet udpegede medlemmer bliver medlem uden valg. Det skal dog
dokumenteres på generalforsamlingen, at de opfylder betingelserne i & 6.
De 2 af pædagogisk Råd og aktivitetsudvalget udpegede lærere bliver
medlemmer uden valg.
Skolens rektor er født medlem.
Generalforsamlingen vælger 2 medlemmer til bestyrelsen, som ikke er elever,
lærere eller ved ansættelsesforhold tilknyttet Grenaa Gymnasium.

5.

Revisor og revisorsuppleant vælges blandt medlemmer, der opfylder
betingelserne i § 7. nr. 4 sidste afsnit.

6.

Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes af bestyrelsen eller efter skriftlig
begæring af et bestyrelsesmedlem, revisor eller 10 medlemmer. Generalforsamlingen
indkaldes snarest af bestyrelsen med angivelse af dagsordenen.
Indkaldelse til ekstraordinær og ordinær generalforsamling sker ved opslag på skolen,
med mindre indkaldelse sker skriftligt til hvert enkelt medlem.

§ 8.
Tegning:
Foreningen tegnes af bestyrelsesformand og rektor i forening eller af den samlede
bestyrelse.
§ 9.
Regnskab:
Forenings regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
§ 10.
Vedtægtsændringer og ophør:
Beslutningen om ændringer af vedtægterne samt beslutning om forenings opløsning
træffes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal. Der kan
mødes ifølge fuldmagt.
Såfremt et flertal i skolens elevråd eller et flertal i Pædagogisk Råd modsætter sig
ændringer af vedtægterne eller foreningens opløsning kan beslutning herom dog ikke
træffes. Medlemmer, der er utilfredse hermed, kan melde sig ud af foreningen og
bestyrelsesmedlemmer kan trække sig ud af bestyrelsen i utide.
Såfremt det besluttes at opløse foreningen, skal foreningens formue anvendes på en
sådan måde, at foreningens formål opfyldes.
Det overlades til bestyrelsen, der sidder på opløsningstidspunktet, at træffe de fornødne
beslutninger om uddeling af formuen.
Vedtaget.
Grenaa, oktober 2009
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