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Vedtægter for
Den selvejende insItuIon
Nørre Nissum E,erskole

§ 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag
Stk. 1.

Nørre Nissum E,erskole er en uaOængig selvejende insItuIon med hjemsted i
Nørre Nissum, Lemvig kommune.
Skolen bygger på et folkekirkeligt grundlag og samarbejder med kirkelige
børne- og ungdomsorganisaIoner blandt andet. KFUM og KFUK.
Skolen blev opreVet i 1887 af sognepræsten A.D.L. Hansen som IM højskole. I
1935 begyndte det første e,erskolehold, og siden 1980 har skolen
udelukkende virket som e,erskole.

Stk. 2.

Formål:
Nørre Nissum E,erskoles grundlag er at drive og udvikle skole inden for
rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.
Nørre Nissum E,erskole vil udfordre, inspirere og støVe de unge i deres
dannelse med afsæt i kristendom og demokraI.
Præcisering af formål.
Kristendom:
Med afsæt i kristendommen ser vi livet og hinanden som en gave og et ansvar.
Vi tror på, at alle har værdi, og vi lægger vægt på omsorg, rummelighed og
overbærenhed i det daglige samspil med plads Il både tro og tvivl.
Vi bestræber os på gode og forpligtende relaIoner, så vi fremmer livsglæde og
selvværd.
DeVe livssyn præger samværet i hverdagen, i morgen- og a,enandagter og i
reﬂeksionen over tros- og livsspørgsmål, med respekt for den enkelte.
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Vi Ilbyder en skole med ansaVe, der har kristendom som deres livsfortolkning
og derigennem møder de unge med omsorgsfuld opmærksomhed og
livsbekræ,ende betragtninger.
Vi ønsker, at de unge i kristendommen kan ﬁnde et idenItetsmæssigt
fundament for deres syn på sig selv og hinanden båret af kærlighed, selvværd,
livsmod og engagement.
Vi forventer, at de unge respekterer skolens kristne fundament og åbent indgår
i samtalen herom.
Demokra@:
Vi vægter demokraIsk dannelse igennem et forpligtende fællesskab, hvor vi
udfordrer og udvikler faglige og sociale kompetencer. DeVe er fundamentet for
hverdagen gennem faglig fordybelse og en insisteren på dialogen, med respekt
for den enkelte.

•
•
•

Stk. 3.

Vi Ilbyder en demokraIsk opbygget skole, med faglige, dygIge medarbejdere.
Vi ønsker, at de unge dannes Il at være ansvarlige, deltagende
samfundsborgere, lokalt og globalt.
Vi forventer, at de unge udfolder deres evner, arbejder med deres faglige og
personlige udvikling, og udviser respekt for skolens demokraIske grundlag.

Skolen ejer matr. Nr. 1 BH, 1 AZ, 1 BV og del af 1an og del af 1 dn Kongensgård
Hgd Nr. Nissum.

§2 Repræsentantskab
Stk. 1
a) Minimum 2 og op Il 4 repræsentanter, 2 drenge og 2 pige, valgt af hvert
afgående elevhold. Valget gælder 5 år. Ved det årlige elevstævne vælger
jubilarerne (5-10-15-20-25 år osv.) nye repræsentanter Il
repræsentantskabet. Genvalg kan ﬁnde sted.
b) 2 repræsentanter fra Indre Mission. Én fra kredsen i Lemvig og én fra
Holstebro/Struer/ Vinderup-kredsen. Valg hvert 2. år. Genvalg kan ﬁnde sted.
2 repræsentanter fra KFUM&K i Distrikt Nordvest Jylland vælges. Valg hvert
2. år. Genvalg kan ﬁnde sted.

Side 2 af 10

Kirkebyen 16
DK-7620 Lemvig
T 9789 1004
M nne@nissum.dk
W nissum.dk

Nissum lørdag den 29. april 2017

end
…mere

kole

tse,ers
en idræ

Stk. 2.

Medlemskabet giver adgang Il på repræsentantskabsmødet af afgive
én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3.

Medlemmerne hæ,er ikke personligt for skolens gæld og kan ikke
få del i skolens formue.

Stk. 4.

Medlemskab godkendes af bestyrelsen.

Stk. 5.

Skolens årsregnskab sendes fra skolen senest 14 dage før det ordinære
repræsentantskabsmøde. Medlemmerne har endvidere ret Il indsigt i dri,sanlæg og likviditetsbudgeVer, byggeregnskaber og oplysninger Il brug for
Ilskudsberegning, der sendes Il oﬀentlig myndighed. Skolens medarbejdere
har ret Il indsigt i nævnte materiale.

§3 Skolens driG
Stk. 1.

Skolens dri, ﬁnansieres ved oﬀentlige Ilskud og elevbetaling.

Stk. 2.

Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed Il gode.

Stk. 3.

Overskud ved skolens dri, Ilfalder skolen og skal bruges Il størst mulig
gavn for skolen. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konI m.v.,
som andre end skolen disponerer over, og skal anbringes i pengeinsItut eller
i værdipapirer e,er gældende lov.

§ 4 Repræsentantskabsmødet
Stk. 1.

Det årlige ordinære repræsentantskabsmøde består af medlemmer
af repræsentantskabet. Skolens personale, repræsentanters ægtefæller og
andre inviterede kan deltage med taleret, dog uden stemmeret.

Stk. 2

Repræsentantskabsmødet vedtager ændringer i vedtægter, jvf. §12, og træﬀer
beslutning om insItuIonens nedlæggelse, jvf. §13.
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Det årlige ordinære repræsentantskabsmøde aOoldes inden udgangen af april
og indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel på skolen hjemmeside, og ved
brev eller mail Il medlemmerne med mindst følgende dagorden:
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Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af det reviderede regnskab
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Indkomne forslag
Forstanderens beretning
Valg af revisor
Eventuelt

Stk. 4.

Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde,
skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødet. Forslag bekendtgøres medlemmerne senest 3 dage før repræsentantskabsmødet.

Stk. 5.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal aOoldes senest 3 uger e,er
at enten bestyrelsens ﬂertal eller 1/3 af repræsentantskabets medlemmer
skri,ligt har krævet deVe. Forslag Il dagsordenen skal indsendes Il formanden,
samIdig med begæring om mødets aOoldelse.

Stk. 6.

Beslutninger træﬀes ved almindelig stemmeﬂerhed. Repræsentantskabet
er beslutningsdygIgt uden hensyn Il antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 7.

Der føres protokol, og protokollen underskrives e,er mødet af protokolføreren, dirigenten og skolens formand. Protokollen opbevares på skolen.

§5 Bestyrelsens sammensætning.
Stk. 1.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer. De skal være myndige og have fast
i Danmark, eller Ilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. De vælges af
skolens repræsentantskab.

Stk. 2.

Valgperioden er 3 år. Genvalg kan ﬁnde sted.

Stk. 3.

Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen
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eller deltage i valg af medlemmer. Skolens forstander, afdelingsleder,
viceforstander og lærerrepræsentant kan deltage i bestyrelsesmøderne uden
stemmeret.
Stk. 4.

Bestyrelsen vælger sin formand, næspormand og sekretær.

Stk. 5.

Såfremt det medlem i valgperioden ikke længere opfylder beIngelser for medlemskab, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen. Nyvalg/nyudpegning foretages hurIgst muligt for resten af valgperioden.

§6 Bestyrelsens opgaver og ansvar
Stk. 1.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for
dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver Il størst
mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor repræsentantskabet. Bestyrelsen er Illige
ansvarlig overfor undervisningsministeren, herunder for at beIngelser og vilkår
for ydelse af Ilskud overholdes.

Stk. 2.

Bestyrelsen ansæVer og afskediger forstanderen og lærerne. AnsæVelse og
afskedigelse af fastansaVe lærere sker e,er indsIlling fra forstanderen.

Stk. 3.

Bestyrelsen træﬀer beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4.

Bestyrelsen fastsæVer elevbetalingen.

Stk. 5.

Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed, og
en undervisningsplan for det enkelte kursus.

Stk. 6.

Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt dri,sregnskab og status
jvf. §10 stk. 1.

Stk. 7.

Bestyrelsen underreVer Undervisningsministeriet om insItuIonens
nedlæggelse.
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Bestyrelsen godkender en plan for den årlige evaluering af skolens virksomhed
på grundlag af dens værdigrundlag.

§7 Bestyrelsens arbejde
Stk. 1.

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 5 af bestyrelsens medlemmer
kræver det. Forstanderen, afdelingsleder, viceforstanderen og en
lærerrepræsentant kan deltage uden stemmeret.

Stk. 2

Bestyrelsen fastlægger mødedatoer for et år af gangen. Formanden indkalder
skri,ligt bestyrelsesmøder med 7 dages varsel vedlagt dagsorden. Mødedatoer
kan ændres med 4 ugers varsel. Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes
skri,ligt med 3dages varsel.

Stk. 3.

Formanden leder forhandlinger og afstemninger, og sørger for at der føres
protokol over bestyrelsens beslutninger og afstemningsresultater. Protokollen
underskrives af de fremmødte medlemmer ved mødets afslutning. Protokollen
opbevares på skolen.

Stk. 4.

Bestyrelsen er beslutningsdygIg når mindst 6 medlemmer er Ilstede. Beslutninger træﬀes i øvrigt ved almindelig stemmeﬂerhed. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal mindst 2/3 af bestyrelsens
medlemmer dog være enige.

Stk. 5.

Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. I Ilfælde af konstateret
inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra
forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6.

En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn Il personer
eller skolens interesser gør det nødvendigt. I øvrigt gælder bestemmelserne i
forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt.
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Stk. 7.

Bestyrelsen kan ved behandling af enkeltsager besluVe at holde mødet alene.

Stk. 8.

Bestyrelsesmedlemmer hæ,er ikke personligt for skolens gæld, og kan ikke
modtage honorarer af skolens midler e,er gældende dansk ret.
Dokumenterede kørselsudgi,er godtgøres.

Stk. 9.

Bestyrelsen fastsæVer sin forretningsorden.

§8 Skolens daglige ledelse
Stk. 1.

Den daglige ledelse varetages af forstanderen, som Illige har det pædagogiske
ansvar.

Stk. 2.

Ved forstanderens fravær ud over 1 måned, skal der konsItueres en forstander.

Stk. 3.

Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder Il at foretage retshandler, der
ligger indenfor den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4.

Forstanderen ansæVer og afskediger medarbejdere bortset fra fastansaVe
lærere, og foretager indsIlling Il bestyrelsen om ansæVelse og afskedigelse af
lærere.

Stk. 5.

Forstanderen er omfaVet af bestemmelser i forvaltningslovens kapitel 2 om
inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

§9 Medarbejderråd
Stk. 1.

Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.

Stk. 2.

Skolens fastansaVe lærerpersonale og forstander danner et lærerråd.

Stk. 3.

Medarbejderrådet og lærerrådets arbejdsområder og kompetence fremgår
af den Il enhver Id gældende samarbejdsa,ale.
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Medarbejderne er omfaVet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2
om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v..

§10 Regnskab og revision
Stk. 1.

Dri,sregnskab og status udarbejdes hvert år inden 1. april. Regnskabet
opsIlles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab
og revision af frie kostskoler.

Stk. 2.

Revisionen skal være afsluVet hvert år inden 1. april, hvore,er det reviderede
Regnskab, bilagt revisionsprotokollat sendes Il bestyrelsens formand.
Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden
forelæggelse på repræsentantskabsmødet.
Medlemmerne skal samIdig afgive en erklæring af tro og love om, at de
opfylder beIngelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. §5.

Stk. 3.

Regnskabsåret er kalenderåret.

§11 Tegningsret
Stk. 1.

Skolen tegnes af bestyrelsens formand, næspormand og sekretær.

Stk. 2.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves 2/3 ﬂertal af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formandens underskri,.
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§12 Vedtægtsændringer
Stk. 1.

Vedtægtsændringer skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 2.

Vedtægtsændringer kan kun ske med indsIlling fra bestyrelsen.

Stk. 3.

Ændringer af vedtægterne skal vedtages på 2 repræsentantskabsmøder
med mindst 14 dages mellemrum ved almindelig stemmeﬂerhed.

§ 13 Nedlæggelse
Stk. 1.

Beslutning om insItuIonens nedlæggelse træﬀes på et repræsentantskabsmøde hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant
ﬂertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træﬀes e,er mindst 14 dage
på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med almindeligt ﬂertal af de
mødte medlemmer.

Stk. 2.

Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med
sin formålsbestemmelse, skal den nedlægges.

Stk. 3.

Nedlægges skolen, skal den siddende bestyrelse fungere, indIl den økonomiske
opgørelse af akIver og passiver er gennemført eller overgået Il
behandling i ski,ereVen eller ved likvidaIon godkendt af Undervisningsministeriet.

Stk. 4.

Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af skolens akIver, og for at den
økonomiske opgørelse foretages e,er gældende bestemmelser, og for
at neVoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5.

Overskydende midler anvendes med Ministeriet for børn og undervisning
godkendelse Il skoleformål, der støVes i henhold Il gældende regler om
frie kostskoler.
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