
Vedtægt	  for	  ”TGs	  Venner”	  	  
	  
Støtteforening	  for	  Tårnby	  Gymnasium	  og	  HF	  (TG)	  	  
	  
	  
§	  1.	  Formål	  og	  hjemsted	  	  
Foreningens	  formål	  er	  at	  fremme	  trivsel	  og	  gode	  rammeforhold	  på	  TG.	  	  
	  
Dette	  sker	  ved	  at	  yde	  støtte	  fra	  foreningens	  indtægter	  til	  aktiviteter,	  arrangementer,	  udstyr	  mv.	  
til	  gavn	  for	  elever	  og	  ansatte.	  
Foreningens	  hjemsted	  er	  Tårnby	  Gymnasium,	  Tejn	  Alle	  5,	  2770	  Kastrup.	  	  
	  
§	  2.	  Medlemskab	  	  
Enhver	  med	  interesse	  for	  TG	  kan	  være	  medlem	  af	  foreningen.	  	  
	  
Der	  betales	  et	  årligt	  kontingent	  for	  medlemskabet.	  Et	  medlem	  kan	  fritages	  for	  betaling	  gennem	  
sin	  arbejdsindsats	  for	  foreningen,	  eller	  såfremt	  medlemskabet	  beror	  på	  en	  sær-‐lig	  funktion.	  	  
	  
§	  3.	  Generalforsamling	  	  
Generalforsamlingen	  er	  foreningens	  højeste	  myndighed.	  	  
	  
Ordinær	  generalforsamling	  afholdes	  i	  årets	  første	  kvartal.	  Indkaldelse	  bilagt	  dagsorden	  
fremsendes	  skriftligt	  eller	  elektronisk	  til	  medlemmerne	  senest	  2	  uger	  forinden.	  Dagsordenen	  skal	  
mindst	  indeholde	  følgende	  punkter	  	  
	  
1.	  Valg	  af	  dirigent	  	  
2.	  Formandens	  beretning	  	  
3.	  Aflæggelse	  af	  revideret	  regnskab	  	  
4.	  Kontingentfastsættelse	  	  
5.	  Medlemsforslag	  	  
6.	  Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  	  
7.	  Valg	  af	  revisor	  og	  revisorsuppleant	  	  
8.	  Eventuelt	  	  
	  
Regnskabsåret	  er	  kalenderåret.	  	  
	  
Forslag,	  der	  ønskes	  behandlet	  på	  generalforsamlingen,	  skal	  være	  bestyrelsen	  eller	  TGs	  
sekretariat	  i	  hænde	  mindst	  en	  uge	  før.	  Medlemmerne	  orienteres	  om	  indkomne	  forslag	  på	  TGs	  
hjemmeside.	  	  
	  
Bestyrelsesmedlemmer,	  revisor	  og	  revisorsuppleant	  vælges	  for	  perioden	  frem	  til	  næste	  ordinære	  
generalforsamling	  (1	  år).	  Genvalg	  kan	  finde	  sted.	  	  
	  



Ekstraordinær	  generalforsamling	  afholdes,	  såfremt	  2	  bestyrelsesmedlemmer	  eller	  20	  
medlemmer	  anmoder	  herom.	  	  
	  
Beslutninger	  træffes	  ved	  almindeligt	  flertal	  blandt	  de	  fremmødte,	  jf.	  dog	  §	  5.	  	  
	  
§	  4.	  Bestyrelse	  	  
Bestyrelsen	  varetager	  den	  daglige	  ledelse	  og	  administration	  af	  foreningen,	  herunder	  
kontingentopkrævning,	  støttetildeling	  og	  regnskabsføring.	  	  
	  
Bestyrelsen	  består	  af	  mellem	  5	  og	  9	  medlemmer.	  Som	  faste	  medlemmer	  indgår	  rektor	  og	  en	  lærer	  
udpeget	  af	  Pædagogisk	  Råd.	  	  
	  
En	  formand	  vælges	  af	  og	  blandt	  bestyrelsesmedlemmerne.	  Hverken	  rektor	  eller	  lærer	  kan	  vælges	  
som	  formand.	  	  
	  
En	  sekretær	  og	  kasserer	  vælges	  af	  og	  blandt	  bestyrelsesmedlemmerne.	  Bestyrelsen	  kan	  beslutte	  
at	  lade	  sekretær-‐	  og	  kassererfunktionen	  varetages	  af	  TGs	  sekretariat.	  	  
	  
Bestyrelsen	  afholder	  møder	  efter	  behov.	  Bestyrelsens	  beslutninger	  træffes	  ved	  alminde-‐ligt	  
flertal	  blandt	  de	  fremmødte	  medlemmer.	  Ved	  stemmelighed	  er	  formandens	  stemme	  afgørende.	  	  
	  
§	  5.	  Vedtægtsændring	  	  
Generalforsamlingen	  kan	  træffe	  beslutning	  om	  vedtægtsændringer,	  såfremt	  2/3	  af	  de	  fremmødte	  
medlemmer	  stemmer	  herfor.	  	  
	  
§	  6.	  Opløsning	  	  
Generalforsamlingen	  kan	  træffe	  beslutning	  om	  foreningens	  opløsning,	  såfremt	  2/3	  af	  de	  
fremmødte	  medlemmer	  stemmer	  herfor.	  	  
	  
Ved	  foreningens	  opløsning	  tilfalder	  foreningens	  midler	  Tårnby	  Gymnasium	  til	  fremme	  af	  de	  i	  §	  1	  
nævnte	  formål	  efter	  indstilling	  om	  anvendelsen	  fra	  Pædagogisk	  Råd.	  	  
	  
Vedtægten	  er	  vedtaget	  på	  ekstraordinær	  generalforsamling	  i	  Tårnby	  Gymnasiums	  Forældre-‐	  og	  
Støttefor-‐ening	  den	  26.	  august	  2008	  og	  er	  en	  ændring	  af	  ”Love	  for	  Tårnby	  Gymnasiums	  Forældre-‐	  
og	  Støtteforening”	  fra	  1967	  med	  senere	  justeringer.	  


