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V E D T Æ G T E R 

 

for 

 

Foreningen 

Helsepædagogisk Sammenslutning 

Skole, Bo- og Arbejdsfællesskaber på Antroposofisk baggrund 

 

Foreningens navn og hjemsted: 

§ 1. 

 

Foreningens navn er Helsepædagogisk Sammenslutning for Skole-, Bo- og Arbejdsfællesskaber på 

antroposofisk baggrund. 

 

Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende sekretærs adresse. Bestyrelsen kan med 

almindeligt stemmeflertal beslutte, at foreningen skal have et fast hjemsted. 

 

Foreningens formål: 

§ 2. 

 

Foreningens formål er - med udgangspunkt i Rudolf Steiners menneskebillede - at styrke og 

videreudvikle helsepædagogikken og socialterapien i arbejdet med børn, unge og voksne med særlige 

behov. 

 

Arbejdet omfatter udveksling af erfaringer og repræsentation af det helsepædagogiske og 

socialterapeutiske arbejde overfor offentligheden.   

 

Med udgangspunkt i disse formål indgår foreningen i et samarbejde med ”Det Nordiska Förbundet för 

läkepedagogik och socialterapi” og ”Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie” ved Den Frie 

Højskole for Åndsvidenskab ved Goetheanum, Dornach i Schweiz. 
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Medlemskab af foreningen: 

§ 3. 

 

Som medlemmer af foreningen kan optages skole-, bo- og arbejdsfællesskaber, som - ud fra Rudolf 

Steiners menneskebillede - arbejder med børn, unge og voksne med særlige behov. 

 

Hvert medlem har op til fem stemmer på repræsentantskabsmødet efter følende model: 

 

 1-10 elever/beboere   = 2 repræsentanter 

 11-20 elever/beboere = 3 repræsentanter 

 21-40 elever/beboere = 4 repræsentanter 

 41- > elever/beboere  = 5 repræsentanter 

 

Optagelse af et nyt medlem (arbejdsfællesskab) sker ved henvendelse til bestyrelsens sekretær og på 

baggrund af en anbefaling fra et af foreningens medlemmer. Sekretæren forelægger anmodningen om 

medlemskab for bestyrelsen, som træffer afgørelse, om anmodningen kan efterkommes. Hvis særlige 

grunde taler for det, kan et flertal af bestyrelsens medlemmer afvise indmeldelsen. 

 

Hvert arbejdsfællesskab giver senest 14 dage inden den ordinære generalforsamling foreningens 

sekretær skriftlig meddelelse om, hvem (en eller flere) det pågældende arbejdsfællesskab har udpeget 

til at repræsentere sig det kommende år. For nytilmeldte medlemmers vedkommende gives skriftlig 

meddelelse om navnene på repræsentanterne i forbindelse med indmeldelsen. Et medlem kan som 

udgangspunkt kun være repræsenteret med stemmeret på repræsentantskabsmøder, hvis disse frister 

er overholdt. 

 

Repræsentanterne udgør foreningens repræsentantskab.  Alle repræsentanterne har stemmeret på 

repræsentantskabsmøderne og på generalforsamlingen. 

 

Udmeldelse af et medlem (arbejdsfællesskab) sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen, ved 

eksklusion eller ved foreningens opløsning. 

 

Sekretæren drager omsorg for at føre behørigt medlemskartotek. Af kartoteket skal fremgå navne og 

adresser på de personer, som repræsenterer de enkelte medlemmer. 
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Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller 

udbytte af nogen art. 

 

Enkelte personer kan tildeles æres-medlemskab af bestyrelsen uden stemmeret. 

 

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler vedrørende kontingentbetaling, herunder kontingentets 

størrelse. 

 

Generalforsamlingen kan med 2/3 flertal beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de 

forpligtelser, der følger af medlemskabet, eller som handler til skade for foreningen. 

 

Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre. 

 

Finansiering: 

§ 4. 

 

Foreningen finansieres af medlemskontingenter samt af bidrag og gaver. 

 

Generalforsamlingen: 

§ 5. 

 

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er registrerede repræsentantskabsmedlemmer, som 

repræsenterer medlemmer, hvis kontingent er betalt senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes, 

jfr. § 3. 

  

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt på generalforsamlingen. 

 

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes - hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter 

- ved simpelt flertal. 

 

Afstemninger afholdes skriftligt, såfremt mindst 1/10 af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker 

det. 
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Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af 

referent og dirigent. 

 

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden marts måned udgang. Bestyrelsen kan vedtage, 

at den ordinære generalforsamling i stedet skal afholdes senest april måned, hvis regnskabsrevision 

kræver dette.  Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel med mindst følgende dagsorden: 

 

l.   Valg af dirigent og referent. 

2.  Bestyrelsens beretning. 

3.  Godkendelse af regnskabet, jfr. § 13. 

4.  Indkomne forslag. 

5.  Budget for det kommende år. 

6. Konstatering af, hvem der er på valg i det kommende års bestyrelse. 

7. Valg af bestyrelsen; Ordinære bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Sekretæren og 

kasseren vælges for 3 år ad gangen. 

8.  Valg af landssekretær til Nordisk Forbund (sker) hvert fjerde år. 

9. Valg af de medlemmer, der skal være vært for henholdsvis årets obligatoriske 

repræsentantskabsmøder og næste års ordinære generalforsamling, samt fastlæggelse af datoer 

herfor. 

10. Eventuelt. 

 

Alle repræsentanterne kan indsende forslag til dagsordenen. Forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal sendes til foreningens sekretær, senest en uge efter indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 

 

Ekstraordinær generalforsamling: 

§ 6. 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst fire repræsentantskabsmedlemmer eller 

foreningens sekretær eller kasserer ønsker det. Foreningens sekretær indkalder skriftligt med angivelse 

af dagsorden til generalforsamling med mindst fire ugers varsel. Yderligere punkter kan optages på 

dagsordenen. Foreningens medlemmer (arbejdsfællesskaberne) og medlemsrepræsentanterne skal 

have dagsordenspunkterne i hænde senest to uger før, generalforsamlingen skal afholdes. 
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Bestyrelsen: 

§ 7. 

 

Bestyrelsen er foreningens ledelse og ansvarlig for foreningens drift. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig ved første mødet efter generalforsamling med en sekretær og en kasser. 

 

Sekretærens opgave er: 

 

at holde sig orienteret om, hvad der rører sig i fællesskaberne, 

at  være kontaktperson og koordinator for aktuelle og løbende sager, 

at    sørge for dagsorden til repræsentantskabsmøderne, 

at repræsentere foreningen i almindelige anliggender, 

at sørge for fremlæggelse af regnskab for foreningens økonomi på generalforsamlingen. 

 

Kassererens opgave er: 

 

at  være ansvarlig for regnskabet sammen med sekretæren. 

 

Bestyrelsen består af i alt 7 personer, gerne én person fra Jylland, Fyn og Sjælland samt en person fra 

den helsepædagogiske uddannelse (Marjattas uddannelsescenter). Genudpegning kan finde sted. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er tilstede, hvor af en er enden 

er kasseren eller sekretæren. 

 

Bestyrelsen mødes efter behov, dog mindst tre gange årligt, hvoraf det ene møde er i forbindelse med 

den ordinære generalforsamling. 

 

Foreningens medlemmer (arbejdsfællesskaberne) skiftes til at være vært for generalforsamlinger og 

bestyrelsesmøder. Bestyrelsen indkalder til mødet/generalforsamlingen og udarbejder en dagsorden. 

 

Bestyrelsen fastsætter selv dens forretningsorden. 
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Repræsentantskabsmøde: 

§ 8. 

 

Reglerne for indkaldelse til repræsentantskabsmøder og fristerne herfor er identiske med dem, der 

gælder for generalforsamlinger. 

 

Kun repræsentantskabsmedlemmer  har stemmeret på repræsentantskabsmøderne. 

 

Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne 

(arbejdsfællesskaberne) er repræsenteret på mødet. 

  

Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

 

Der afholdes minimum 2-3 årlige møder for repræsentantskabet. 

 

Over forhandlingerne på repræsentantskabsmødet føres protokol, hvori beslutninger indføres. 

 

 

Bestyrelsens særlige opgaver: 

§ 9. 

 

Bestyrelsen påser: 

 

at foreningens drift er i overensstemmelse med formålet. 

at de på generalforsamlingen og repræsentantskabsmøderne vedtagne beslutninger udføres, 

at foreningen drives i overensstemmelse med de på generalforsamlingen vedtagne budgetter. 

 

Bestyrelsen kan nedsætte initiativgrupper med forskellige opgaver. 
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Aflønning: 

§ 10. 

 

Bestyrelsesarbejdet er i princippet ulønnet, men konkrete udgifter, herunder kørselsudgifter kan 

godtgøres. 

 

 

Tegningsregler: 

§ 11. 

 

Bestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til sekretæren og kassereren. 

Desuden kan bestyrelsen med 2/3 af bestyrelsens stemmer vedtage at meddele prokura (fuldmagt) til 

enkelte bestyrelsesmedlemmer. 

 

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. 

 

Foreningen kan ansætte fremmed, lønnet arbejdskraft samt indgå aftaler vedrørende køb, salg, leje, 

lån m.v. 

 

Foreningens formue: 

 

§ 12. 

 

For foreningens forpligtelser m.v. hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal 

respekteres. 

  

Regnskab: 

§ 13. 

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

 

Regnskabet kontrolleres af kasseren og skal endelig godkendes af bestyrelsen inden forelæggelse på 

generalforsamlingen. 
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Vedtægtsændringer: 

§ 14. 

 

Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages med mindst 2/3 af medlemsrepræsentanternes 

stemmer på en generalforsamling. Generalforsamlingen skal være indkaldt med ændring af 

vedtægterne som dagsordenspunkt. 

 

 

Opløsning: 

  

§ 15. 

 

Beslutningen om opløsning af foreningen kan kun vedtages med mindst 2/3 af 

medlemsrepræsentanternes stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger. 

Generalforsamlingerne skal være indkaldt med foreningens opløsning som dagsordenspunkt og være 

afholdt med mindst 14 dages mellemrum 

 

Opløses foreningen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver anvendes i 

overensstemmelse med foreningens formål. 

  

Underskrift: 

                                                                    

§ 16. 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling og underskrevet af bestyrelsen. 

 

 

 

________________________ ________________________

 ________________________ 

 

 

________________________ ________________________

 ________________________ 

 


