Vedtægter for den selvejende institution Rudolf Steiner
højskolen for opdragelseskunst

§1
Rudolf Steiner højskolen for opdragelseskunst er en privat, selvejende
institution med hjemsted i Skanderborg.
Dens formål er at drive en højskole for almen dannelse og kulturel
fornyelse blandt andet gennem ar- bejdet med opdragelses- og
undervisningsforhold i hjem, skole og samfund på grundlag af Rudolf
Steiner pædagogik som international bevægelse.

§2
Skolen lejer undervisningslokaler i Audonicon, Grønnedalsvej 14,
Skanderborg eller andet sted i Danmark.

§3
Skolens drift gennemføres ved betaling fra eleverne og på anden måde.
Et eventuelt overskud ved sko- lens drift tilfalder institutionen.
Værdipapirer skal noteres på skolens navn. Det skal sikres, at midlerne
kun anvendes i skolens øje- med.

§4
Institutionens anliggender varetages af en bestyrelse og en
generalforsamling.

§5
Som medlem af institutionen kan optages personer, der anerkender og
støtter hensigten med skolens oprettelse, og som respekterer dens
idégrundlag.
Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen. Bestyrelsen kan nægte
optagelse, ligesom den kan udelukke et medlem. Bestyrelsens
beslutninger angående medlemskab kan indankes for generalforsamlingen.
Medlemmer af institutionen betaler et årligt kontingent, hvis størrelse
fastsættes af generalfor- samlingen.
Medlemmerne har ikke ret til nogen del af skolens formue eller til
udbytte af nogen art, men har ad- gang til at afgive stemme ved
fremmøde på generalforsamlingen. Ingen kan afgive mere end en stemme. Medlemmerne har intet personligt ansvar for skolens forpligtelse.

§6
Berettigede til at møde på generalforsamlingen er alene institutionens
medlemmer.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest 30. november
og indkaldes af bestyrelsen med et varsel af 14 dage.
Generalforsamlingen, der er institutionens højeste myndighed, afholdes
i Skanderborg. Indkaldelsen sker pr. brev.
Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende: 1. Bestyrelsen
aflægger beretning.
2. Det reviderede regnskab forelægges.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
4. Valg af revisor.
5. Fastsættelse af kontingent. 6. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde, skal
afholdes inden 30 dage, efter at enten 2/3 bestyrelsesmedlemmer eller
2/3 af medlemmerne af institutionen skriftligt har krævet det. Forslag til
dagsorden må indsendes samtidig med begæring om afholdelse af
ekstraordinær general- forsamling.
Over det på generalforsamlingen passerede og evt. vedtagne føres
protokol, der underskrives af dirigenten.

§7
Bestyrelsen vælges blandt institutionens medlemmer på den ordinære,
årlige generalforsamling og består af mindst 5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne afgår med halvdelen hvert år. Første gang
efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens medlemmer skal
være myndige og ikke ude af rådighed over deres bo.

§8
Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen m.v. herunder
dennes økonomi. Det påhviler bestyrelsen at påse, at reglerne i love og
bekendtgørelser overholdes, samt at skolen ledes i overens- stemmelse
med sit formål.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom forpligtes institutionen
af et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder formand eller
næstformand. I andre anliggender kan institutionens formand eller
næstformand forpligte institutionen.
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og
deltager i afstemningen. I tilfælde af stemmelighed gør for- mandens
stemme udslaget.
Ingen ved skolen ansat og ingen af skolens elever kan være medlem af
bestyrelsen - heller ikke som repræsentant for andre - eller udpege
medlemmer til denne.
For bestyrelsesmedlemmer gælder dansk rets almindelige
erstatningsregler, men de hæfter ikke i øv- rigt personligt for skolens
gæld. Bestyrelsesmedlemmer er ikke berettigede til at modtage
honorarer af skolens midler.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede og evt. vedtagne føres en
beslutningsprotokol, der efter hvert møde godkendes af bestyrelsen.

