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Vedtægter for Luthersk Missions Højskoles Elevforening
§ 1 Navn og beliggenhed
Foreningens navn er Luthersk Missions Højskoles Elevforening.
Foreningen har hjemsted i Hillerød kommune under hovedmatr. nr. 1 do
Hillerødsholm, Hillerød Jorder, beliggende Ansgarvej 2, 3400 Hillerød.

Højskolens Elevforenings bestyrelse vælger for 3 år af de
generalforsamlingsvalgte 1 medlem til LMHs bestyrelse.
Valg/genvalg sker i forbindelse med den årlige konstituering.

§ 2 Medlemskab
Medlem af foreningen kan enhver blive, der har været elev på Luthersk
Missions Højskole (LMH).

§ 6 Kontingent
Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves én gang
om året. Det skal være indbetalt til kassereren senest 1. april. Herefter
udsendes opkrævning på beløbet + omkostninger.

§ 3 Elevforeningens formål
Foreningens formål er at være et bindeled mellem LMH og tidligere elever og
at støtte arbejdet på skolen. Dette gøres dels gennem opmuntring til
vedholdende forbøn, dels ved anbefaling af skolen og ved støtte til elever
med økonomisk behov gennem LMHs elevstøttefond.
Foreningen udgiver bladet ”Båndet”.
§ 4 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i forbindelse med
elevstævnet på LMH og er foreningens højeste myndighed.
Dagsorden til generalforsamlingen udarbejdes af bestyrelsen og annonceres i
”Båndet” senest 14 dage inden afholdelse. Som minimum behandles følgende
punkter:

Formandens beretning

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Valg af bestyrelsesmedlemmer *)

Valg af revisorer

Eventuelt
*) Hvert år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for en tre-årig periode.
Hvert år vælges 1 revisor for en 2-årig periode.
§ 5 Bestyrelsens sammensætning og arbejde
Elevforeningens bestyrelse består af 7 medlemmer. Generalforsamlingen
vælger 6 blandt medlemmerne for 3 år. Der afgår 2 ad gangen efter tur.
Elevforeningens bestyrelse foreslår kandidater. Genvalg kan finde sted. Det
tilstræbes, at de forskellige landsdele er repræsenteret i bestyrelsen. Skolens
lærere indvælger en repræsentant af lærerrådet.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand,
næstformand og kasserer, alle valgt af generalforsamlingen. Disse 3 udgør et
forretningsudvalg og er ansvarlige for den daglige drift, ligesom de tegner
elevforeningen i økonomiske og juridiske forpligtelser.
Foreningens formand indkalder til bestyrelsesmøde mindst én gang årligt,
eller når 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det.
Eventuelle rejseudgifter dækkes af foreningen.

§ 7 Regnskab
Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet skal i revideret stand
forelægges generalforsamlingen til godkendelse, jf. § 4
§ 8 Vedtægtsændring
Vedtægtsændringer kan kun vedtages af generalforsamlingen med 2/3
majoritet af de afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer kan
kun fremsendes gennem bestyrelsen.
§ 9 Nedlæggelse
Elevforeningen kan kun nedlægges, efter at to på hinanden følgende
generalforsamlinger vedtager dette med 2/3 majoritet af de afgivne
stemmer.
Ved ophør af Elevforeningen går tilbageværende aktiver til Luthersk
Missions Højskole.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 30. juni 1930, samt ved
ændringer 27. juni 1938, 25. juni 1951, 24. juni 1961, 27. august 1977,
27. august 1983, 26. august 1995, 24. august 1996, 30. august 1997
og 26. august 2017.
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