Maj 2018

Vedtægter for

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne
§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er
København.
Foreningen blev stiftet ved sammenlægning af Handelsskolernes Bestyrelsesforening og Danmarks
Erhvervsskoleforening med virkning fra 1. januar 2007 under navnet Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening.
Ved foreningens generalforsamling den 7. november 2008 fik foreningen navnet: Danske Erhvervsskoler bestyrelserne. Generalforsamlingen besluttede den 24. maj 2016, at tilføje ”-Gymnasier” til foreningens
navn, hvorefter foreningens navn er: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne.
§ 2 FORMÅL
Foreningens formål er at arbejde til fremme af erhvervsrettede uddannelser, herunder
arbejdsmarkedsuddannelser, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser, hhx, htx, og andre
beslægtede uddannelser. Dette søges opnået gennem:
At varetage medlemsskolernes interesser gennem uddannelsespolitiske initiativer, herunder
tilvejebringelse af juridiske og økonomiske forhold, som på bedste måde kan understøtte uddannelserne.
At repræsentere, rådgive og bistå medlemsskolernes bestyrelser omkring juridiske og organisatoriske
forhold.
At styrke samarbejdet medlemsskolerne imellem.
At gennemføre kurser, konferencer og konsulentvirksomhed for medlemsskolernes bestyrelser med henblik
på at professionalisere bestyrelsesarbejdet og højne informationsniveauet blandt foreningens
medlemsskoler.
At informere om og markedsføre medlemsskolerne og deres uddannelser i foreningens blad, på
hjemmesiden eller på anden måde.
At søge indflydelse og repræsentere medlemsskolerne over for Folketing, ministerier, styrelser, rådgivende
organer og andre organisationer med beslægtede interesseområder.
§ 3 MEDLEMSKAB
Som medlemsskole kan optages institutioner, som er godkendt til at udbyde erhvervsrettet uddannelse
eller anden ungdomsuddannelse, videregående uddannelser og dermed beslægtede institutioner.
Medlemsskoler skal have egen bestyrelse og egen pædagogisk/administrativ leder.
§ 4 OPTAGELSE OG UDMELDELSE
Optagelse af nye skoler foretages af foreningens bestyrelse.
Nye medlemsskoler betaler kontingent fra den førstkommende 1. januar eller 1. juli efter modtaget
meddelelse om optagelsen i foreningen.
Ønsker et medlem at udmelde sig af foreningen, kan dette ske skriftligt med 6 måneders varsel til den 1.
januar.
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§ 5 GENERALFORSAMLING
Foreningens medlemsskoler indkaldes hvert år senest i maj til ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, bortset fra retlige spørgsmål vedrørende
generalforsamlingen. Disse afgøres af generalforsamlingens dirigent.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Medlemsskolernes bestyrelser har ved generalforsamlingen ret til at være til stede med samtlige
medlemmer. Ved afstemning kan den enkelte bestyrelse dog kun afgive én stemme.
5a Ordinær generalforsamling
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske ved brev eller e-mail til hver enkelt medlemsskole.
Mødetidspunkt og mødested fastsættes af bestyrelsen og meddeles medlemsskolerne senest 4 måneder
forud for generalforsamlingens afholdelse, samtidig med oplysninger om at forslag fra medlemsskolerne til
generalforsamlingens dagsordenspunkter 5 og 7 skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før
generalforsamlingen.
5b Dagsorden for ordinær generalforsamling
1.
Valg af dirigent
2.
Valg af stemmeudvalg
3.
Beretning
4.
Regnskab
5.
Indkomne forslag, herunder fra foreningens bestyrelse
6.
Budget og kontingent for det kommende år
7.
Valg af bestyrelse og suppleanter
8.
Valg af ekstern revisor
9.
Eventuelt
Endelig dagsorden og indkomne forslag skal afsendes fra foreningens sekretariat pr. brev eller e-mail til
medlemsskolerne, senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.
5c Stemmeudvalg
Generalforsamlingen vælger efter bestyrelsens indstilling et stemmeudvalg på 3 medlemmer.
Stemmeudvalget forestår valgene ved generalforsamlingen. Foreningens direktør er sekretær for
stemmeudvalget.
5d Beslutninger på generalforsamlingen
Beslutninger foretages ved almindeligt flertal. Beslutning om vedtægtsændringer og foreningens opløsning
er vedtaget, hvis 2/3 af de fremmødte medlemsskoler stemmer herfor.
5e Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen består af 18 medlemmer og 5 suppleanter.
Medlemmerne i bestyrelsen består af 5 grupper repræsenterende henholdsvis:
1. Arbejdsgivere: ............................................................................. 6 medlemmer
2. Arbejdstagere: ............................................................................ 6 medlemmer
3. Kommuner og Regioner, hver med ét medlem: ………................. 2 medlemmer
4. Medlemsskolernes medarbejdere: .………………………….…………..... 2 medlemmer
5. Medlemsskolernes elever: …………………………………………….……..... 2 medlemmer
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Bestyrelsesmedlemmer fra grupperne 1, 2 og 4 vælges af generalforsamlingen for treårige perioder.
Bestyrelsesmedlemmer fra gruppe 3 og 5 vælges for toårige perioder. Suppleanter for alle grupper vælges
af generalforsamlingen for etårige perioder.
For gruppe 4 og 5 vælges 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret. Grupperne tager ved
udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.
Valgbarhed
Valgbar til bestyrelsen er medlemsskolernes bestyrelsesmedlemmer, som og tilhører en af de ovenfor
nævnte grupper 1-5. Genvalg kan finde sted.
Opstillingsret
Opstillingsret af kandidater til bestyrelsesvalg har de enkelte bestyrelser på medlemsskoler.
Foreningens bestyrelse kan selvstændigt foretage opstilling af kandidater.
Opstilling af kandidater til bestyrelsen skal ske ved brev eller e-mail.
Ved opstilling skal kandidatens gruppetilhørsforhold oplyses. Tvivlsspørgsmål om kandidaternes
tilhørsforhold afgøres af generalforsamlingens dirigent.
Kandidater, der opstiller til bestyrelsen, er automatisk også kandidater som suppleanter til bestyrelsen,
såfremt kandidaten ikke udtrykkeligt fraskriver sig dette.
Der kan for hver gruppe også opstilles kandidater, som kun ønsker at opstille som suppleantkandidater.
I det tilfælde, at der ikke er eller ikke kan opstilles suppleantkandidater inden fristen på 6 uger før
generalforsamlingen, kan der undtagelsesvis meddeles en suppleantkandidat efter gruppens formøde før
generalforsamlingen, samtidigt med der meddeles om fredsvalg, jf. § 5e, ”Fredsvalg”.
Valgt som bestyrelsesmedlem
For grupperne 1 og 2 er som bestyrelsesmedlem valgt de 2 kandidater, som har fået det højeste antal
stemmer i deres gruppe.
For grupperne 3, 4 og 5 er som bestyrelsesmedlem valgt den kandidat, som har fået det højeste antal
stemmer i gruppen.
Har flere kandidater i en gruppe det højeste antal stemmer, foretages der omvalg mellem disse kandidater.
Hvis omvalget ikke resulterer i, at en kandidat har flest stemmer, foretages lodtrækning.
Valgt som suppleant
Den suppleantkandidat, som fra hver gruppe har højst stemmetal, er suppleant i den pågældende gruppe i
bestyrelsen.
Fredsvalg
Bestyrelsen eller grupper i bestyrelsen jf. § 5e kan indstille til generalforsamlingen, at bestemte kandidater,
svarende til det fornødne antal kandidater, vælges som medlemmer, og 1 kandidat vælges som suppleant
til bestyrelsen inden for de pågældende grupper. Disse er da valgt, hvis ingen medlemsskole på
generalforsamlingen modsætter sig det.
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5f Valg af ekstern revisor
Bestyrelsen indstiller ekstern revisor, som skal være statsautoriseret, til valg.
§ 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis mindst 20 procent af medlemsskolerne ved brev eller
e-mail til bestyrelsen indsender en anmodning derom med indstilling til beslutning på generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal tillige afholdes, hvis foreningens bestyrelse træffer beslutning herom.
Bestyrelsen foranlediger ekstraordinær generalforsamling afholdt hurtigst muligt, dog skal indkaldelse ske
med et varsel på mindst 2 uger ved brev eller e-mail til hver enkelt medlemsskole.
§ 7 FORMAND OG NÆSTFORMAND
Formand og næstformand vælges af bestyrelsen jf. § 8.
Formand og næstformand repræsenterer foreningen.
Formanden og i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsen.
Eventuel udtræden af bestyrelsen for formand og næstformand følger bestemmelserne for
bestyrelsesmedlemmer i øvrigt jf. § 8.
§ 8 BESTYRELSEN
Bestyrelsen har ansvaret for, at foreningen ledes i overensstemmelse med de beslutninger, som fastlægges
af generalforsamlingen, og i overensstemmelse med foreningens målsætning.
Bestyrelsen kan - med undtagelse af vedtægtsændringer - i overensstemmelse med foreningens
formålsparagraf træffe beslutninger om ethvert spørgsmål med bindende virkning for foreningen.
Bestyrelsens arbejde
Inden en måned efter generalforsamlingen samles bestyrelsen for at vælge en formand eller næstformand
jf. § 7, hvis posterne er vakante og fastsætte en forretningsorden.
Foreningens formand og næstformand udgør formandskabet.
Forretningsordenen indeholder bestemmelser om bestyrelsens og formandskabets virke.
Bestyrelsens beslutninger
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, og formanden eller
næstformanden er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal.
Udtræden af bestyrelsen
Hvis et bestyrelsesmedlem, herunder formanden og næstformanden, i sin valgperiode skifter funktion og
dermed gruppe, udtræder dette medlem umiddelbart af bestyrelsen.
Er et bestyrelsesmedlem, herunder formanden og næstformanden, ikke længere bestyrelsesmedlem på en
medlemsskole, udtræder pågældende umiddelbart af bestyrelsen. Dette gælder dog ikke for valggruppe 5,
”medlemsskolernes elever”, der kan blive siddende i valgperioden indtil næste ordinære generalforsamling.
Udtræder formanden af ovennævnte eller andre årsager i valgperioden, fungerer næstformanden som
formand i perioden indtil bestyrelsen snarest muligt har valgt ny formand. Udtræder næstformanden,
vælger bestyrelsen snarest muligt en ny næstformand.
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Udtræder et bestyrelsesmedlem, herunder formand og næstformand, i valgperioden, indtræder
suppleanten for pågældende gruppe i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling.
Andre deltagere i bestyrelsens møder
Bestyrelsen kan anmode foreninger eller institutioner om at udpege en eller flere repræsentanter til at
deltage uden stemmeret i bestyrelsens møder.
Bestyrelsen kan anmode andre om at deltage uden stemmeret i dens møder.
Foreningens direktør deltager som bestyrelsens sekretær i dens møder. Bestyrelsens formand kan i samråd
med direktøren beslutte, at andre sekretariatsmedarbejdere deltager i bestyrelsens møder.
§ 9 ADMINISTRATION
Stk. 1.
Bestyrelsen ansætter en lønnet direktør, som efter bestyrelsens anvisninger har ansvar for den daglige
drift. Direktøren ansætter efter aftale med bestyrelsen sekretariatets øvrige personale.
Stk. 2.
I det tilfælde bestyrelsen vælger at indtræder som interessent i et fællessekretariat, så følger ansættelsen
af en direktør og sekretariatets øvrige personale de fastlagte bestemmelser i den fælles udarbejdede
interessantselskabskontrakt.
§ 10 ØKONOMISKE HÆFTELSER
Det er alene foreningens formue, der hæfter for indgåede økonomiske forpligtelser.
Foreningen forpligtes økonomisk ved underskrift af formanden, næstformanden og direktøren i forening.
§ 11 DIÆTER MV.
Bestyrelsen fastsætter bestemmelser om eventuelle vederlag til formanden, næstformanden og
forretningsudvalgsmedlemmer, samt beslutter omkring godtgørelse for andre udgifter til bestyrelsens og
udvalgenes medlemmer. De nærmere retningslinjer herfor fastlægges i bestyrelsens forretningsorden.
Der kan ydes rejsegodtgørelse i overensstemmelse med statens regler om tjenesterejser (højeste takst).
§ 12 KONTINGENT
På generalforsamlingen fastsættes kontingent for det følgende år.
I beregningsgrundlaget for kontingent indgår et grundbeløb pr. medlemsskole samt medlemsskolens
årselever, beregnet efter det sidst afsluttede regnskabsår.
Opkrævning af kontingent sker årligt i første kvartal.
§ 13 REGNSKAB
Regnskabsåret er kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor.
Regnskabet godkendes af Bestyrelsen, og det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på den
førstkommende ordinære generalforsamling.
§ 14 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen.
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Ændringerne er vedtaget, hvis 2/3 af de fremmødte medlemsskoler stemmer herfor.
Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter afholdelsen af den generalforsamling, hvor de er
vedtaget.
§ 15 FORENINGENS OPLØSNING
Beslutning om foreningens opløsning træffes på samme måde som vedtægtsændring.
Opløses foreningen, tilfalder formuen medlemsskolerne. Formuen fordeles forholdsmæssigt efter det
samlede beløb, som hvert medlemsskole har indbetalt til foreningen, Danmarks Erhvervsskoleforening og
Handelsskolernes Bestyrelsesforening de seneste 5 år. En medlemsskoles udmeldelse af foreningen giver
ingen ret til del af formuen.
I tilfælde af gæld følges dansk rets almindelige regler.

Vedtaget af Generalforsamlingen den 30. maj 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BILAG til Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
Note til vedtægterne generelt
Hvis foreningen vil fusionere med en anden eller flere andre foreninger, vil dette kræve vedtægtsændringer
(i overensstemmelse med et nyt fusionsgrundlag).
Note til § 5
Stemmeafgivelse afgøres i den enkelte medlemsskoles bestyrelse.
Note til § 5e
Med den hensigt, at foreningens bestyrelsesmedlemmer ligeligt repræsenterer merkantile og tekniske
uddannelser og geografisk dækker landet, bidrager de grupper, der er nævnt i vedtægternes § 5e,
medlemsskolerne og foreningens bestyrelse ved opstilling af kandidater til bestyrelsesvalg.
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