  
  
  

  
  
  

Den stiftende generalforsamling
  

  
Ønsker en gruppe personer at stifte en forening, kan det ske uden at der foreligger vedtægter klar
til vedtagelse. Uanset hvad kan foreningen ikke umiddelbart blive til en friskole med statstilskud i
Friskolelovens forstand i første omgang. Der er i sagens natur ingen forældrekreds allerede ved
stiftelsen, højst nogle, der tilkendegiver, at de har i sinde at melde deres børn ind i skolen, når
formaliteterne er kommet i orden.
Hvis man stifter en forening til oprettelse af en friskole uden at fremlægge vedtægter, skal man på
et senere tidspunkt indkalde til en generalforsamling, hvor vedtægterne gennemgås – og vedtages.
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Dansk Friskoleforening anbefaler dog at der foreligger vedtægter klar til den stiftende generalforsamling, idet man dermed har et udgangspunkt for valg af bestyrelse m.v.
I indkaldelsen til den stiftende generalforsamling skal disse foreslåede vedtægter i så fald være
tilgængelige. Til den stiftende generalforsamling er det væsentligt, at der deltager personer, som har
interesse i den kommende forening. Det kan være interessekredsen, personer fra lokalsamfundet,
kommende medlemmer eller andre, der finder det interessant at deltage i stiftelsen af foreningen.
Invitationen til den stiftende generalforsamling bør være tilgængelig for så mange mennesker som
muligt.
Forslag til dagsorden til den stiftende generalforsamling
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Registrering af fremmødte
Valg af stemmetællere
Status ved initiativgruppen
Gennemgang af vedtægter, debat og afstemning om disse
NB! Hvis der ikke er vedtægter klar til den stiftende generalforsamling, får den nye
bestyrelse til opgave at få udarbejdet en vedtægt – i henhold til Friskoleloven. Den
stiftende generalforsamling pålægger/bemyndiger bestyrelsen til at udarbejde forslag
til vedtægter til godkendelse på en generalforsamling senest den xx.xx-20xx.
7. Valg af bestyrelse
8. Forslag til værdigrundlag
9. Det videre arbejde
10. Eventuelt
Når den stiftende generalforsamling er gennemført, er foreningen dannet. Næste skridt er at
igangsætte aktiviteter, der tilgodeser foreningens formål, som det er beskrevet i vedtægterne.

Ole Carl Petersen
Friskolernes Hus, 2019
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