Vedtægter for den selvejende institution
Brenderup og Omegns Realskole
Hjemsted og formål
§1
Stk 1: Brenderup og Omegns Realskole, Skolevej 26, 5464 Brenderup, er en selvejende
uafhængig institution med hjemsted i Middelfart Kommune, Region Syddanmark. CVR 64878719.
Stk 2: Institutionens formål er at drive prøveberettiget skole og at tildele eleverne gode, solide,
faglige kundskaber og arbejdsmetoder.
Undervisningen skal tilrettelægges således, at den hos eleverne skaber tryghed, arbejdsglæde
og forståelse for naturlig disciplin, herunder, at de lærer at vise respekt for andre.
Skolen vægter faglige udfordringer, fordybelse, åbenhed og udvikling med respekt for tradition
Institutionen udøver sin virksomhed efter reglerne i de til enhver tid gældende love om friskoler
og private grundskoler
Stk 3: Skolen er oprettet den 31.august 1911 og har siden 1.august 1960 været en uafhængig
selvejende undervisningsinstitution
Forældrekredsen
§2
Stk 1: Forældrekredsen består af forældrene til børn i skolen. Forældrenes rettigheder i medfør
af lov om friskoler og private skoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har
forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje.
Stk 2: Skolen kan anse den, der har en elev i pleje, for bemyndiget til at handle på
forældremyndighedsindehavers vegne, dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om skolegangens
begyndelse og varighed, jf dog stk 1.
Skolens drift
§3
Stk 1: Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og skolepenge for eleverne efter
friskoleloven
Stk 2: Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen
art.
Stk 3: Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af
en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for
skolen; f.eks til forbedring af undervisningsmaterialet, til byggeforanstaltninger og lignende.
Stk 4: Likvide midler anbringes på konti som kun skolen har rådighed over og forvaltes til størst
mulig gavn for skolen og i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private
grundskoler.
Stk 5; Bestyrelsen forvalter økonomisk forsvarligt skolens midler til størst mulig gavn for skolen
Stk 6: Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.
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Generalforsamling
§4
Stk 1: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned i Middelfart
Kommune. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen pr. brev med mindst 2 ugers varsel og
med angivelse af følgende dagsorden:
1. valg af dirigent
2. bestyrelsens beretning om skolens virksomhed i det forløbne år.
3. fremlæggelse af det reviderede regnskab til orientering
4. forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår
5. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. indkomne forslag
7. eventuelt
Stk 2: Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der
stemmer ved valg af de forældrerepræsentanter til bestyrelsen der skal vælges efter reglerne i
bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.
Stk 3: Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer og forslag
som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal afleveres skriftligt til bestyrelsen
senest 1.marts.
Stk 4: På generalforsamlingen kan kun behandles forslag, som har været optaget i indkaldelsen
og ændringsforslag hertil.
Stk 5: Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der
underskrives af dirigenten.
Stk 6: Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, jf, dog stk
8.
Stk 7: Såfremt mindst fem medlemmer ønsker det, skal afstemningen ske skriftligt.
Stk 8: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers
antal.
Stk 9: Beslutning om skolens nedlæggelse kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte til
generalforsamlingen stemmer for nedlæggelsen. Opnås sådant et flertal ikke, kan nedlæggelsen
mindst 14 dage efter forelægges en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med simpelt
flertal af de fremmødte medlemmer.
Stk 10: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når tre medlemmer af bestyrelsen ønsker det,
eller når begæring herom fremsættes af mindst 20% stemmeberettigede medlemmer. I begge
tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes indenfor en måned efter
begæringens fremsættelse
Stk 11: Medlemmerne indkaldes som en til en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal
fremlægges.
Bestyrelsens sammensætning
§5
Stk 1: Bestyrelsen består af syv medlemmer, som skal vælges af og blandt forældrene til elever
på skolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.
Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr §11,
stk 2 i lov om ligestilling af mænd og kvinder.
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Stk 2: Bestyrelsens medlemmer vælges for to år og afgår skiftevis med tre og fire medlemmer.
Genvalg kan finde sted.
Stk 3: Forældrekredsen kan beslutte at vælge to af de syv bestyrelsesmedlemmer udenfor
forældrekredsen, dog højst for en periode.
Stk 4: Der vælges hvert år tre suppleanter for bestyrelsen
Stk 5: Afgår et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, indtræder 1.suppleanten.
Suppleringsvalg foretages ved førstkommende generalforsamling for den resterende del af
valgperioden
Stk 6: Skolens leder og andre ansatte ved skolen samt elever, kan ikke være medlemmer af
bestyrelsen, og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når de samtidig er forældre til elever på
skolen. En repræsentant for medarbejderne kan deltage i bestyrelsesmøderne, men uden
stemmeret.
Stk 7: Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden.
Stk 8: Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig
efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
Stk 9: Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af
hvervet som bestyrelsesmedlem.
Stk 10: Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og være registreret i CPR og have bopæl i
Danmark
Stk 11: De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen hvis deres
børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
Stk 12: Bestyrelsesmedlemmerne udtræder øjeblikkeligt af bestyrelsen, hvis de ikke opfylder de
betingelser for medlemskab af bestyrelsen, som følger af friskolelovens §5 eller af vedtægterne.
Bestyrelsens opgaver
§6
Stk 1: Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for
undervisningsministeriet for at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne
vedtægt, loven og andre retsregler om frie grundskoler.
Stk 2: Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og forældrebetaling til
skolefritidsordning, og er ansvarlige for at forældrekredsen fastsætter retningslinier for
forældrekredsens eget tilsyn.
Stk 3: Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen som bestyrelsen
selv ønsker at træffe beslutning om, herunder vedtægtsændringer, køb, salg eller pantsætning
af fast ejendom.
Stk 4: Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder
Stk 5: Bestyrelsen godkender efter indstilling fra skolens leder ansættelse og afskedigelse af
skolens øvrige personale.
Stk 6: Lederen har det pædagogiske ansvar samt ansvar for at den daglige drift er forsvarlig og i
overensstemmelse med gældende regler og vilkår.
Lederen er desuden forpligtet til at underrette bestyrelsen om forhold af betydning for
bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse.
Stk 7: Bestyrelsen har ansvaret for at der hvert år inden generalforsamlingen afholdes,
udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler.
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Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med loven og andre retsregler om frie
grundskoler, og det skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer som skal afgive en
erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.
Stk 8: Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Forældre
til elever samt fastansatte ved skolen, har dog altid ret til indsigt i budgetter og
regnskaber/revisionsprotokol. Oplysninger der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt
i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.
Stk 9: Ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres
konkurs eller der i øvrigt er fare for at skolens virksomhed må indstilles.
Stk 10: Bestyrelsen er ansvarlig for at forældrekredsen vælger den eller de tilsynsførende.
Stk 11: Det er bestyrelsen der vælger skolens revisor.
Stk 12: Bestyrelsen skal i tilfælde af uoverenstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes
ordlyd følge lovgivningen.
Stk 13: Bestyrelsen har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse
med lovgivningen.
Bestyrelsens arbejde
§7
Stk 1: Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, der mindst skal indeholde bestemmelse om
hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.
Forretningsordnen optages som bilag til vedtægten.
Stk 2: Bestyrelsen, lederen og andre ansatte og den eller de tilsynsførende er omfattet af
bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt mv.
Stk 3: Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelsen for en virksomhed,
som udlejer bygninger til skolen.
Stk 4: Bestyrelsesmedlemmer er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet
beslutninger truffet af en organisation, institution, forening eller lignende som har valgt eller
udpeget den pågældende.
Stk 5: Bestyrelsen konstituerer sig selv, og formanden vælges af bestyrelsens midte.
Stk 6: Bestyrelsen er underlagt friskoleloves habilitetsbestemmelser. I tilfælde af et medlems
udtræden i funktionsperioden; f.eks ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette
ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af
perioden
Stk 7: Bestyrelsen er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt
personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan dog
ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Ved stemmelighed er formanden, og ved dennes fravær,
næstformanden, stemme udslagsgivende.
Stk 8: Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at
få ført afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har
deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet indføres i protokollen.
Stk 9: Skolens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Stk 10: Bestyrelsen træffer beslutning om evt. vedtægtsændringer til efterfølgende godkendelse
på en generalforsamling.
Stk 11: Vedtægtsændringer er først gyldige, når de indeholder oplysninger om hvem der er
formand, er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, angiver bestyrelsesmedlemmernes
Side 4 af 7

navne og adresser og er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af hvornår
offentliggørelsen har fundet sted og hvornår vedtægtsændringerne er hhv vedtaget af
bestyrelsen og godkendt på generalforsamling.
Tegningsret.
§8
Stk 1: Skolen tegnes af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller en af disse i
forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke
gives prokura.
Stk 2: Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme,
kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.
Regnskabsår
§9
Stk 1: Skolens regnskabsår løber fra 1.januar til 31.december.
Nedlæggelse
§10
Stk 1: Beslutning om skolens nedlæggelse træffes af generalforsamlingen uden for de tilfælde,
hvor bestyrelsen eller lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen.
Stk 2: Ophører den selvejende institution med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse
med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
Stk 3: Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner hvor børnene
er tilhørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.
Stk 4: Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling skolens aktiver og
passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i
overensstemmelse med skolens vedtægter.
Stk 5: Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for at den økonomiske
opgørelse af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler, samt for at
skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.
Stk 6: Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til
skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler.
Stk 7: Umiddelbart efter beslutningen om skolens nedlæggelse, orienteres forældrekredsen af
bestyrelsen om beslutningen og grundlaget herfor
Tilsyn
§11
Stk 1: Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed,
herunder med, at skolen giver en undervisning som står mål med, hvad der almindeligvis kræves
af folkeskolen og at undervisningssproget er dansk.
Stk 2: Forældrene træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves. Tilsynet
skal i øvrigt udøves efter de til enhver tid gældende bestemmelser herom i.h.t. lov om friskoler
og private grundskoler m.v.
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Stk 3: Tilsynet med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk varetages af en
eller flere af forældrekredsen valgt tilsynsførende uden for forældrekredsen eller såfremt
tilsynsførende ikke kan vælges; af kommunalbestyrelsen.
Stk 4: Det påhviler bestyrelsen at indkalde forældrekredsen til møde med flg. dagsorden:
- fastsættelse af funktionsperiode for tilsynsførende (højst fire år).
- udføres af en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen.
- valg af en eller flere tilsynsførende.
Vælges den eller de tilsynsførende af forældrekredsen, skal dette ske for højst fire år ad
gangen. Forslag til tilsynsførende skal være bestyrelsen i hænde senest den 1.marts.
Stk 5: Den eller de tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig erklæring til forældrekredsen og
skolens bestyrelse og evt. en mundtlig erklæring på skolens ordinære generalforsamling om det
udførte tilsyn og om, hvorvidt skolens undervisning i dansk, regning/matematik og engelsk
skønnes at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. I øvrigt virker tilsynet i
henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i lov om friskoler og private
grundskoler.
Ændringer vedtaget i henhold til Undervisningsministeriets lov nr 271 af 27.marts 2012 samt
vedtægternes §6, stk 1 på bestyrelsesmøde den 3.december 2012 og godkendt på ordinær
generalforsamling den 19.marts 2013
Bestyrelsen
_____________________________
Henry Yndgaard Sørensen, formand
Liselundsvej 2
5464 Brenderup
___________________
Jens Jørgen Ditlevsen
Vossevangen 5
5260 Odense S

___________________
Lars Christensen
Syrenvej 8
5464 Brenderup

___________________
Lise-Lotte Krag
Rostrupvej 80
5485 Skamby

_________________
Hanne K Asmussen
Birkevej 4
5464 Brenderup

______________________
Ole Hansen
Skovmøllevej 8
5400 Bogense

____________________
Anna Marie Mortensen
Byvejen 58
Båring
5466 Asperup
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Bilag til vedtægter for Brenderup og Omegns Realskole vedtaget på den ordinære
generalforsamling den 30.marts 2006.
Justeringer af forretningsorden vedtaget på bestyrelsesmøde den 30.april 2014.

Forretningsorden for bestyrelsen for
Brenderup og Omegns Realskole.
Konstitutiering
§1
Stk 1. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand
Stk 2. Valget sker med simpelt stemmeflertal
Stk 3. Valget finder sted umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling
Bestyrelsesmøder
§2
Stk 1. Bestyrelsen afholder møde mindst 2 gange per år og så ofte formanden eller 2
medlemmer finder det fornødent.
Stk 2. Formanden sikrer indkaldelse til bestyrelsesmøder med mindst 5 dages varsel og giver
inden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der skal behandles på mødet.
Stk 3. Formanden – og ved dennes forfald næstformanden – leder forhandlingerne og
afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol.
Protokollen underskrives af bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
Stk 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af de forældrevalgte medlemmer er til
stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende, og i dennes fravær næstformandens.
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