Vedtægter for støtteforeningen Mercur
§ 1 - Navn
Foreningens navn er ”støtteforeningen Mercur” med hjemsted i Aalborg.
§ 2 - Formål
Foreningens formål er:
At støtte arbejdet for det gode skolemiljø på Turøgade Handelsgymnasium. Støtteforeningen har eksisteret
siden 2011 og har som formål at støtte inden for følgende områder:
1)
2)
3)
4)
5)

Flidslegater for 1. og 2. g’ere
Legater til elever, der har ydet en særlig indsats for skolemiljøet.
Støtte til værdigt trængende elever (f.eks. til studieture)
Støtte til skolearrangementer
Støtte til forskellige skolerelateret talentudvikling (f.eks. DM i Young Enterprise)

§ 3 - Medlemmer
Alle, som har interesse i Turøgade Handelsgymnasium, kan blive medlemmer af foreningen.
§ 4 - Midler
Foreningens midler tilvejebringes gennem medlemskontingenter, gaver og sponsorer. Kontingentformer og
kontingentstørrelser fastsættes af generalforsamlingen.
§ 5 - Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste besluttende organ.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 1. april på Turøgade Handelsgymnasium.
Dato for ordinært generalforsamling fastsættes af bestyrelsen og offentliggøres senest 3 måneder inden
afholdelse af generalforsamlingen.
Indkaldelse til ekstraordinært generalforsamling kan ske med kortere varsel.
Forslag til behandling på Generalforsamlingen skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Skriftlig årsberetning fra bestyrelsen skal udarbejdes og offentliggøres før
generalforsamlingen. Indbydelse og dagsorden offentliggøres inden generalforsamlingen overfor alle
medlemmer.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent.
Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.
Mundtlig årsberetning fra bestyrelsen
Orientering fra kassereren om foreningens økonomi og drift
Behandling af indkomne forslag
Visionsdrøftelse
Valg medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelt

På den ordinære generalforsamling aflægges beretning, og det reviderede regnskab forelægges. Endvidere
vælges for to år ad gangen tre bestyrelsesmedlemmer i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer i ulige år samt
valg af revisor hvert år.
Hvis et medlem af bestyrelsen forlader sin plads i løbet af sin valgperiode, foretages der også valg til dennes
plads.
Alle medlemmer kan stille op til bestyrelsen.
I tilfælde af at ét eller flere bestyrelsesmedlemmer fratræder i valgperioden, eller at generalforsamlingen
ikke har kunne vælge en fuld bestyrelse, har bestyrelsen mandat til at ind supplere bestyrelsesmedlemmer,
som sidder indtil næste generalforsamling. Mangler der mere end 2 personer efter valget kræver dette en
ekstraordinær generalforsamling.
Stemmeafgivelse skal foregå skriftligt, såfremt dirigenten bestemmer det eller 3 af generalforsamlingens
stemmeberettigede forlanger dette. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle tilstedeværende
registrerede medlemmer og eventuelle fuldmagter.
Der kan stemmes med fuldmagt ved valg til bestyrelsen og ved indkommende forslag. Hver
stemmeberettigede kan maksimalt råde over 2 fuldmagter. Fuldmagt skal gives skriftligt og medbringes af
den stemmeberettigede på generalforsamlingen. Fuldmagt kan også af gives ved e-mail. Fuldmagt afgivet
ved e-mail skal også sendes til formanden for bestyrelsen. Udprint af e-mail-fuldmagt skal medbringes på
generalforsamlingen. Afstemninger sker ved almindeligt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer kan kun ske ved 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Forslag til
dagsordenen, som indkommer skriftligt umiddelbart før eller på generalforsamlingen, kan optages til
behandling, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede giver stemmer herfor.
Bestyrelsen bemyndiges til, efter generalforsamlingen, at foretage nødvendige konsekvensrettelser og
sproglige tilretninger i vedtægterne.
§ 6 - Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, heraf skal to være tidligere elever, en lærer-/ledelsesrepræsentant,
skolens elevrådskoordinator og en skal være nuværende elev.
Den sidste plads er åben og kan besættes af et hvilket som helst medlem af foreningen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og anden nødvendig organisering på det først
kommende bestyrelsesmøde.

§ 7 – Foreningens regnskabsår
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det første
regnskabsår gik til 31. december 2011.
Foreningens midler skal, indtil der træffes bestemmelse om deres anvendelse, bevares og forrentes i et eller
flere pengeinstitutter i Aalborg.
§ 8 – Opløsning af foreningen
Til bestemmelse om foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet.
Ved foreningens opløsning skal midlerne anvendes i overensstemmelse med vedtægternes § 2.
§ 9 – Kontingent
Kontingentet for privatpersoner er årligt 100 kr.
§ 10 – Tegningsret
Foreningens bestyrelsesformand og kasserer har, såfremt de er enige, mandat til at foretage underskrifter af
økonomisk betydning, på vegne af foreningen.
Vedtægter er godkendt på generalforsamlingen d. 28. oktober 2016.

