
Rudolf Steiner Skoleforeningen på Midtsjælland 

 
Vedtægter 

 
§ 1 Navn 
Foreningens navn er: Rudolf Steiner Skoleforeningen på Midtsjælland 
 
§ 2 Formål 
Foreningens formål er at støtte og udvikle driften af Freja Skolen og drive børnehuset 
Alfehaven (herefter Alfehaven) ud fra en antroposofisk grundtanke. 
 
Et hvert medlem må gå ind for foreningens formål. 
 
§ 3 Bestyrelsens arbejde 
Foreningen ledes kollektivt af bestyrelsen, som består af 5 personer, som alle skal være 
medlem af foreningen, samt Antroposofisk Selskab. Antallet opretholdes (evt. forøges) ved 
bestyrelsens beslutning. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden og foreningens arbejde. Bestyrelsen vælger 
selv sin formand, samt en økonomiansvarlig.  
 
Ansatte i Alfehaven og Freja Skolen og deres samlever / ægtefæller kan ikke sidde i 
bestyrelsen, med mindre man er æresmedlem. 
Bestyrelsen påser, at Alfehavens administrative og økonomiske anliggender varetages 
under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for 
institutionens ledelse og drift. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over 
institutionens daglige ledelse og drift, er bestyrelsens anliggende. 
Lederen i Alfehaven kan gives fuldmagt til at kunne foretage mindre / daglige betalinger 
med Dankort el. lign. Årsplanen i Alfehaven skal godkendes af bestyrelsen, inden den 
offentliggøres.  
Beslutninger skal protokolleres. 
 
Der kan ikke træffes beslutninger om spørgsmål, der ikke i indkaldelsen er optaget på 
dagsordenen, med mindre hele bestyrelsen er til stede. 
 
Bestyrelsen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. 
Resten af bestyrelsesmedlemmerne godkender på forhånd. Der kan gives fuldmagt til en 
ekstern regnskabskonsulent eller kontorpersonale, således at denne kan foretage 
betalinger fra bankkonto. 
  
For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, skal der være mindst 2/3 dele af medlemmerne til 
stede og eventuelle afstemninger afgøres ved flertallet af de fremmødtes afgørelse. Ved 
stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 
 
Indtræffer der i årets løb vakance, supplere bestyrelsen sig selv indtil årsmødet. Valget 
godkendes af årsmødet. 
 



Et hvert bestyrelsesmedlem kan indkalde til bestyrelsesmøde. Indkaldelsen skal angive 
hvilke spørgsmål, der agtes behandlet.  
 
Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Forældrebestyrelsen i Alfehaven kan bede om at få taget punkter op i bestyrelsen. 
Forældrebestyrelsen deltager under behandlingen af disse punkter. Repræsentanter fra 
forældrebestyrelsen har på bestyrelsesmødet taleret, men ikke stemmeret. 
 
§4 Årsmødet 
En gang om året indkalder bestyrelsen med 14 dages skriftlig varsel og med angivelse af 
dagsorden til årsmøde inden d.1. april. 
Punkter til dagsordenen skal fremsendes til bestyrelsen senest 1 uge før afholdelse. 
Drøftelser på årsmødet er vejledende for bestyrelsen. 
 
Herudover kan der afholdes ekstraordinært årsmøde med kortere indkaldelsesvarsel og 
med opgivelse af dagsorden, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske 
herom. 
 
Årsmødet er kun for foreningens medlemmer. 
 
På mødet, der ledes af en dirigent, valgt af de tilstedeværende medlemmer, aflægges 
beretning og kassereren / den økonomiansvarlige gennemgår økonomien for det forløbne 
år. 
 
§5 Foreningens midler 
Foreningens og Alfehavens kapital henlægges til fremme af foreningens formål. 
Foreningens midler fremkommer som følger: 
1. Kontingent 
2. Drift af Alfehaven 
3. Gaver, legater og testamentariske gaver fra såvel medlemmer som ikke medlemmer 
4. Arrangementer: Basarer, foredrag o. lign. 
Aktiviteter i foreningens navn skal godkendes af bestyrelsen. 
 
Kontingentet, der fastsættes af bestyrelsen og godkendes på årsmødet, opkræves hvert år 
og indbetales på foreningens konto senest inden årsmødet. 
 
Medlemmer har ingen krav på foreningens midler. Ydede bidrag kan ikke forlanges 
tilbagebetalt. 
 
§6 Medlemmer 
Enhver, der kan gå ind for foreningens formål og betaler kontingent, kan optages som 
medlem. 
 
Et medlem kan ekskluderes af foreningen ved bestyrelsen beslutning. 
 



 
§7 Regnskab 
Bestyrelsen aflægger hvert år regnskab udarbejdet i overensstemmelse med god 
regnskabsskik. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 
§8 Hæftelse 
Det er alene Skoleforeningen, der hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige 
regler for alle foreningens påhvilende gældsforpligtelser.  
For foreningens økonomiske forpligtigelser hæftes kun med denne midler, og 
medlemmerne har ingen økonomiske forpligtigelser over for foreningen. 
 
 
§9 Ophævelse af foreningen 
Ophører foreningen, skal dennes midler anvendes til antroposofisk arbejde, først og 
fremmest på hhv. Freja Skolen og Alfehaven, men ellers andetsteds. 
Til beslutningen om foreningens ophævelse og om anvendelse af dens derved frigjorte 
midler kræves mindst ¾ af bestyrelsesmedlemmernes stemmer og godkendelse på et 
ekstraordinært bestyrelsesmøde. 
 
 
Nærværende vedtægter afløser tidligere vedtægter af 16. november 1995.  
På foranledning af bestyrelsen: 
Lis Rasmussen 
Heidi Tillisch 
Asger Johansen 
Lone Svenningsen 
Søren Wiberg 
 


