
  

 

 

Vedtægter 

for 

 Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik 

§ 1 

Højskoleforeningens formål er at skabe grundlag for et kulturpædagogisk center, hvor 

kunst og åndsliv udfolder sig på mangfoldig vis i overensstemmelse med det almene 

antroposofiske menneskebillede, at oprette og støtte kursusvirksomhed for Rudolf 

Steiner Pædagogik og at fremskaffe de hertil nødvendige faciliteter.  
 

Højskoleforeningens hjemsted er Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg. 
 

Højskoleforeningen ejer ejendommen Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg med byg-

ningen Audonicon samt den ubebyggede grund Grønnedalsvej 18. 

 

§ 2 

Højskoleforeningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højst 9 medlemmer, som alle 

er frivillige uden løn for deres bestyrelsesarbejde. 
 

Bestyrelsen kan være selvsupplerende. 
 

Evt. indsupplerede bestyrelsesmedlemmer er på valg ved førstkommende årsmøde. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på Højskoleforeningens årsmøde.  
 

Valget gælder for 4 år ad gangen.  
 

For bestyrelsesmedlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler,  

men de hæfter ikke personligt for Højskoleforeningens gæld.  

 

§ 3 

Bestyrelsen fordeler arbejdsopgaverne mellem sig.  

Bestyrelsen er repræsenteret i alle udvalg, og der kan dannes udvalg ad hoc. 

 

§ 4 

Bestyrelsens afgørelser træffes så vidt muligt ved enighed mellem de fremmødte be-

styrelsesmedlemmer.  Hvis dette ikke er muligt, træffes beslutninger ved mindst 2/3 



flertal af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på mødedagen – dog skal mindst 3 

stemme for. 
 

I følgende tilfælde træffes afgørelser altid i enstemmighed blandt samtlige bestyrel-

sesmedlemmer: 

a. Ved ansættelser og afskedigelser af personale på Audonicon. 

b. Ved indsupplering af bestyrelsesmedlemmer. 

c. Ved nægtelse af optagelse af nye medlemmer af Højskoleforeningen samt 

udelukkelse af medlemmer af Højskoleforeningen. 
 

Ved ansættelse eller afskedigelse af bestyrelsesmedlemmer som personale på Audoni-

con, træffes afgørelsen i enighed blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
 

Højskoleforeningen tegnes retsgyldigt ved 3 bestyrelsesmedlemmer i forening  

under forudsætning af, at der på forhånd i bestyrelsen er enighed, evt. 2/3  

flertal – dog mindst 3 - for den aktuelle beslutning, jf. dog ovenstående.  

Tegningsretten skal fremgå af bestyrelsesreferatet. 
 

Bestyrelsen har mulighed for – i særlige tilfælde - at give fuldmagt til enkelte 

Bestyrelsesmedlemmer, jf. dog ovenstående.  

 

§ 5 

Som medlemmer af Højskoleforeningen kan optages personer, som anerkender Høj-

skoleforeningens formål. Optagelse sker ved henvendelse til Audonicons kontor og 

indbetaling af kontingent med angivelse af navn, adresse, e-mail og telefonnummer. 

Bestyrelsen kan nægte optagelse, ligesom den kan udelukke et medlem.  
 

 

§ 6 

Højskoleforeningens midler fremkommer ved kontingentindbetalinger, gennem gaver,  

legater, udleje af lokaler på Audonicon til møder, kurser og arrangementer m.m.  

 

§ 7 

Regnskabsåret er kalenderåret.  

 

§ 8 

Regnskabet revideres af en revisor valgt på årsmødet.  

 

 

§ 9 

Medlemmerne har intet retsligt krav på Højskoleforeningens formue.  



 

§ 10 

Medlemmerne har ingen økonomiske forpligtelser på Højskoleforeningens vegne, og 

der hæftes kun med dennes midler.  

 

§11 

Årsmødet afholdes senest 1. maj. Bestyrelsen indkalder til årsmødet med mindst 3 

ugers varsel. Indkaldelsen skal ske skriftligt enten pr. brev, pr. e-mail eller i et med-

lemsbrev.  

Dagsordenen skal indeholde:  
 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Beretninger 

4. Forelæggelse af revideret regnskab 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Valg af revisor 

8. Anliggender 

9. Eventuelt 
 

Anliggender, med beskrivelse af indholdet der ønskes behandlet på årsmødet, skal væ-

re bestyrelsen i hænde senest 7 dage før årsmødet afholdes.  
 

Referatet af årsmødet underskrives af dirigenten. 
 

Procedure ved enhver afstemning, herunder valg:  

a)  Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for forelagte  

regnskabsår eller – for nye medlemmer indeværende år, har stemmeret. Der kan 

ikke stemmes pr. fuldmagt.  

b)  Bestyrelseskandidater, som er medlemmer af Højskoleforeningen, opstilles på 

årsmødet. Nye kandidater præsenterer sig selv. Bestyrelsesmedlemmer på gen-

valg er forlods opstillede.  

c)  Blandt de fremmødte udpeges (ved almindelig håndsoprækning) 2 tillidspersoner 

til at forestå valget/afstemningen.  

d)  Disse tillidspersoner har ansvaret for, hvis nogen på årsmødet ønsker det, at af-

stemningen sker skriftligt på ens stemmesedler. Med x ud for den/de foretrukne 

kandidat(er) tilkendegiver man sit valg. Der kan højest sættes ét kryds pr. kandi-

dat. Tillidspersonerne er endvidere ansvarlige for optællingen af de afgivne 

stemmer.  



e)  Resultatet af afstemningerne meddeles uden angivelse af stemmetal for de enkel-

 te kandidater. Vedtagelse kræver, at mindst 50 % af de fremmødte 

 stemmeberettigede medlemmer stemmer for.  

f)  I tilfælde af stemmelighed foretages et omvalg med samtlige kandidater. 

Såfremt der stadig er stemmelighed, afgøres valget af tillidspersonerne og besty-

relsen i forening.  

 

§ 12 

Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, hvis det ordinære årsmøde, bestyrelsen eller 

skriftligt 1/3 af foreningens medlemmer har bedt om det. Bestyrelsen skal inden for 

maksimalt 3 mdr. forestå afholdelsen af sådant. Ekstraordinært årsmøde indkaldes 

med mindst 14 dages varsel.  

 

§ 13 

Ændringer i Højskoleforeningens vedtægter kan kun ske ved bestyrelsens enstemmige 

beslutning.  

§ 14 

Opløses Højskoleforeningen, skal dens midler anvendes til fremme af Rudolf Steiners  

Pædagogik.  
 

Til beslutning om Højskoleforeningens opløsning og anvendelse af dens midler kræves 

bestyrelsens enstemmige vedtagelse. Bestyrelsens endelige vedtagelse kan først tages 

efter en høring på et ordinært eller ekstraordinært årsmøde.  

 

Skanderborg, 25.juni 2019 

 

 

Carsten Møller Christensen Helle Gewecke Louise Holt   

 

 

Rasmus Lading Pernille Kampp Poul Mogens Christensen 

 


