Hertha Støtteforenings vedtægter
§1

Navn
Foreningens navn er Hertha, foreningen til fremme af Rudolf Steiners
pædagogik for udviklingshæmmede i Midtjylland.

§2

Helle Hansen (formand)
Landsbyvænget 12
8464 Galten
86 95 45 27
Inger Hartvigsen (bogholder)
86 84 61 67

Formål
Foreningens formål er at arbejde for helsepædagogiske initiativer og socialterapeutisk virke samt en
bevidstgørelse omkring de hæmmedes situation. Foreningen er desuden støtteforening til
Landsbyfonden og Hertha Levefællesskab i Herskind.

§3

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 8 medlemmer. De vælges på årsmødet af de på årsmødet fremmødte Herthamedlemmer. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

§4

Tegningsret
Foreningen tegnes retsgyldigt af 2 af bestyrelsens medlemmer.

§5

Medlemmer
Som medlemmer kan antages enhver, der går ind for foreningens formål, som det er udtrykt i § 2.

§6

Foreningens midler

§7

Foreningens midler fremkommer gennem kontingent, gaver samt indtægter fra aktiviteter, som
foreningen foranstalter.
Kontingent

§8

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.
Økonomiske krav og forpligtigelser

§9

Medlemmerne har ingen økonomiske forpligtelser på foreningens vegne, og der hæftes kun med
dennes midler. Medlemmer, der udtræder af foreningen, har intet krav på dennes midler.
Årsmøde
Årsmøde afholdes hvert år inden 1. maj og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. På
årsmødet skal aflægges årsberetning og fremlægges regnskab for det forløbne år.
Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før årsmødet.
Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes med kortere varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt.

På årsmødet udpeges et medlem til Landsbyfondens bestyrelse for 2 år.
§ 10 Regnskabsåret
Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 11 Eksklusion
Udelukkelse af et medlem kan ske ved kvalificeret majoritet i bestyrelsen.
§ 12 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver kvalificeret majoritet i bestyrelsen.
§ 13 Foreningens opløsning
Foreningens opløsning kan ske ved et bestyrelsesmøde med kvalificeret majoritet for beslutningen.
Opnås denne majoritet ikke, kan et følgende bestyrelsesmøde opløse foreningen ved almindeligt
flertal. Opløses foreningen, skal dens midler anvendes i overensstemmelse med formålet i § 2 til
arbejde i Danmark.

Vedtægterne er affattet den 25. marts 1982 med følgende ændringsformuleringer:
Ændring af § 5 og § 8 den 25. marts 1990
Ændring af § 5 og § 8 samt omformulering af § 2 den 4. maj 1993
Ændring af § 9 den 4. februar 1994
Ændring af § 3 den 16. marts 1999

