Vedtægter for ”Skolefonden ved Egtved Skole”
1. Fondens navn er Skolefonden ved Egtved Skole.

Fonden er stiftet af medarbejdere og forældre ved Egtved Skole.
2. Fondens hjemsted er Vejle kommune.
3. Fondens formål er at støtte elever på Egtved Skole med økonomiske

midler til:
a. Lejrskoler for 8. årgang (75 kr. pr. elev pr. dag i 2011 b.
c.
d.
e.
f.

indexreguleres)
Ekskursion med kulturelt sigte for 4. årgang (bus op til 6 timer og
entre).
Skolearrangementer – tilskud til enkelte elever efter ansøgning.
Dækning af underskud ved skolefester og andre
fællesarrangementer.
Rejseaktiviteter i forbindelse med elevrådsarbejde.
Andre formål efter beslutning af bestyrelsen efter ansøgning.

4. Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.
5. Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer:

1 medlem fra skolens ledelse
1 medlem fra skolebestyrelsen
3 medlemmer valgt af pædagogisk råd
Bestyrelsen nedsættes som følger:
1 fra skolebestyrelsen vælges hvert andet år med tiltrædelse pr. 1.
august.
3 fra pædagogisk råd vælges i foråret for et år ad gangen med
tiltrædelse pr. 1. august.
1 fra ledelsen udpeges af skolelederen
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og sekretær på et møde i
september/oktober indkaldt af formanden.
Herudover afholdes et møde i marts/april, hvor regnskabet gennemgås.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

6. Fondens midler anvendes til økonomisk støtte i henhold til pkt. 3, og

bestyrelsen træffer afgørelse om økonomisk støtte til de i pkt. 3.
nævnte aktiviteter.
Tilskud til enkelte elevers deltagelse i skolearrangementer jf. pkt. c kan
ikke ydes kollektivt, men kun til den enkelte elev efter ansøgning fra
dennes forældre eller klasselærer. Tilskud forudsætter anbefaling fra
klasselæreren. Klasselæreren orienterer om tilskudsmuligheden.
Underskud ved skolefester jf. pkt. d dækkes i fuldt omfang.
Et eventuelt overskud ved skolefester og andre fællesarrangementer
indgår i fondens formue.
Støtte til andre formål jf. pkt. f kan ydes som lån. Anvendelse af lån
besluttes med 2/3 flertal af bestyrelsen. Lån forrentes med den til
enhver tid gældende rentesats på fondens bankkonto i pengeinstitut.
7. Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab.

Regnskabet fremlægges for Skolebestyrelsen på et møde i foråret og
fremlægges skriftligt for Pædagogisk Råd.
Regnskabsåret er kalenderåret.
8. Kassererjobbet varetages af en af skolens sekretærer, som sidder

udenfor bestyrelsen.
9. Bestyrelsen kan ved en enstemmig beslutning foretage ændringer i

denne vedtægt.

Vedtaget af skolefondens bestyrelse torsdag den 13. december 2012.

