Vedtægter for foreningen ”Det frie Gymnasiums Støttekreds”
1
Foreningens navn er ”Det frie Gymnasiums støttekreds”.
2
Foreningens hjemsted er København.
3
Foreningens formål er at yde støtte til den selvejende institution ”Det frie Gymnasium” i
København på følgende måder:
a) økonomisk dels til anlægsudgifter i forbindelse med gymnasiets oprettelse og senere
udvidelse, dels til sådanne andre udgifter som skolen ikke har midler til at dække på andre
måder.
b) informativt ved at medvirke til udbredelse af kendskabet til gymnasiet og dettes idégrundlag
og skaffe støtte til disse formåls gennemførelse.
c) idémæssigt ved aktivt at deltage i debatten om skolen og i skolens forskellige
arrangementer, herunder generalforsamlingen i nærværende forening.
4
Adgang til medlemskab i foreningen har enhver, der positivt tilslutter sig skolens idégrundlag,
således som dette er formuleret i brochuren ”Det frie Gymnasium”, udarbejdet af gymnasiets første
bestyrelse.
De oprindelige vedtægter blev vedtaget på ”Det frie Gymnasiums støttekreds” stiftende
generalforsamling den 27.8.1970 og ændret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den
30.9.1975 og generalforsamlingerne den 15.6.1978 og den 22.5.1980 samt ved ekstraordinære
generalforsamlinger den 9.12.1987 og den 2.10.2007.
5
Foreningens øverste myndighed er Generalforsamlingen, der afholdes én gang årligt, senest inden
udgangen af april måned.
På generalforsamlingen aflægger formanden beretning og regnskab hvorhos en bestyrelse på fem
medlemmer vælges. Bestyrelsen vælges for ét år ad gangen. Medlemmer af skolemødet er ikke
valgbare til bestyrelsen.

Kontingent fastsættes for ét år ad gangen.
Såvel Generalforsamlingens som bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jfv.
dog paragraf 6.
Regnskabet er kalenderåret.
Foreningens regnskab revideres af en regnskabskyndig person, der ikke er medlem af støttekredsens
bestyrelse. Vedkommende vælges på den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen.
6
Foruden de i paragraf 5 angivne funktioner vælger foreningen på sin generalforsamling 5
medlemmer til Det frie Gymnasiums bestyrelse. Det sker i overensstemmelse med skolens
vedtægter.
7
Nærværende vedtægter kan ændres af generalforsamlingen med 2/3 stemmeflerhed. Forslag om
vedtægtsændringer skal forelægges medlemmerne skriftligt mindst 14 dage inden
generalforsamlingens afholdelse.
8
Med hensyn til foreningens organisatoriske forhold i øvrigt gælder dansk rets almindelige regler om
foreningens retsforhold.
Foreningens opløsning kan finde sted, såfremt 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst 2 og
højst 4 ugers mellemrum, vedtager opløsningen med mindst 2/3 flertal blandt de på
generalforsamlingen fremmødte.
Ved foreningens opløsning tilfalder dens eventuelle formue ”Det frie Gymnasium”.

