Referat af den stiftende generalforsamling for “Duborg-Samfundet”
Duborg-Skolen 18. Januar 2020 kl 15 - kl 17.

15 deltagere var mødt op.

1. Diskussion af og vedtagelse af vedtægter
Erik Jensen byder velkommen og gør rede for baggrunden for den s;<ende generalforsamling.
Gennemgang af udkast ;l vedtægter for Duborg-Samfundet.
Diskussioner om adressen for foreningen. Der skal være en konkret dansk adresse.
I følge databeskyCelsesloven må man ikke uopfordret sende årsskri<et ;l afgangseleverne. Så eleverne skal
fremover afgive ;lsagn om at ville modtage årsskri<et. Evt lægge en bekræ<igelsesseddel og/eller
opfordring ;l pr mail at give ;lsagn om at være villig ;l at modtage årsskri<et / eller bekræ<e via betaling
for årsskri<et.
En række ændringer blev foreslået og er ;lføjet vedtægterne (de ændrede vedtægter er vedlagt).
De ændrede vedtægter blev vedtaget enstemmigt
2. Valg af bestyrelse
Gunnar Dyrvig, Rudolf Føh, Erik Jensen, Niels Larsen og Ole Møller blev enstemmigt valgt.
Suppleanter: Valgt blev Andrea Teebken-Grau og Signe Andersen.
Revisor: Valgt blev John Windberg og som revisorsuppleant Christel Hansen

3. Budget
Gunnar Dyrvig gennemgår budgeXorslag (budgeXorslag vedlagt).
BudgeCet blev vedtaget med den ændring at legater ;l afgangselever ændres ;l en jubilæumsgave eller
udgi<er ;l jubilæumsak;viteter på skolen.
Bidraget blev fastlagt ;l uændret ;l 40 kr el. 5 €. - Og yderligere bidrag modtages gerne.

4. Evt.
Forslag ;l at Skolehistorisk Samling om at gøre sig mere synlig over for eleverne.
Bemærkning om at dimissionen ﬁnder sted på et uheldigt ;dspunkt i forhold ;l årsmøderne.

/Ref. Ole Møller, 18.01.2020

Vedtægter for Duborg-Samfundet
§1. Foreningens navn er Duborg-Samfundet.
§2. Foreningens hjemsted er Duborg-Skolen, Ri?erstraße 27, D-24939 Flensborg.
§2a. Foreningen har en dansk adresse hos et bestyrelsesmedlem, bosiddende i Danmark.

Foreningens medlemskreds
§3. Foreningens medlemmer er Fdligere elever, Fdligere og nuværende ansa?e og andre med
Flknytning Fl Duborg-Skolen, Flensborg.

Foreningens opgave
§4. Foreningens opgave er at formidle kontakten mellem Duborg-Skolen og Fdligere elever,
medarbejdere og andre interesserede.
§4 Stk 1. Denne opgave løses dels gennem udgivelse af et årsskriK, der normalt udkommer medio
december, såvel i papirform som elektronisk, dels gennem foreningens hjemmeside.
§4 Stk 2. Endvidere står Duborg-Samfundet for en årlig sammenkomst for skolens jubilarer.
Sammenkomsten lægges samme dag som Duborg-Skolens dimission.
§4 Stk 3. Duborg-Samfundet står for festlige sammenkomster for Fdligere elever og medarbejdere,
som regel i forbindelse med Duborg-Skolens runde fødselsdage.
§4 Stk 4. Duborg-Samfundet kan beslu?e uddeling af gaver og legater

Medlemmernes forhold <l foreningen
§5 Stk 1. Dimi?ender fra Duborg-Skolen optages som medlemmer og forbliver det indFl eget ønske
om udtræden af foreningen. Medlemskabet ophører ved personens død.
§5 Stk 2. Medlemmerne får informaFoner om foreningen gennem foreningens hjemmeside. Alle
medlemmer er stemmebereQgede, med en stemme pr. medlem, Fl generalforsamlingen og kan
vælges Fl Fllidshverv og bestyrelsesposter.
§5 Stk 3. ÅrsskriKet udsendes kun Fl bidragydende medlemmer. ÅrsskriKet er Flgængeligt for alle på
hjemmesiden
§5 Stk 4. Alle bidragydende medlemmer betaler et minimumsbidrag som årligt vedtages på
generalforsamlingen. Medlemmerne kan dog derudover eKer eget ønske give bidrag som gave Fl
foreningen.

Foreningens ledelse og administra<on
§6 Stk 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§6 Stk 2. Medlemmer af medlemmernes husstand har adgang Fl at overvære generalforsamlingen
uden stemmeret med mindre generalforsamlingen beslu?er andet. Det samme gælder for
repræsentanter for pressen og Dansk Skoleforening for Sydslesvig.
§7 Stk 1. Ordinær generalforsamling aVoldes hvert år i januar måned på Duborg-Skolen.
§7 Stk 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen på foreningens hjemmeside samt gennem
årsskriKet med mindst tre ugers varsel.
§7 Stk 3. Med indkaldelsen skal følge dagsorden for generalforsamlingen, det underskrevne/
reviderede årsregnskab samt forslag Fl budget for indeværende regnskabsår.
§7 Stk 4. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens aVoldelse. Spørgsmål, som ikke er
optaget på dagsordenen kan ikke sæ?es Fl afstemning.

Generalforsamlingen
§8 på den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om det forgangne år, dereKer spørgsmål og drøKelse
4. Aﬂæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen, dereKer spørgsmål og
drøKelse samt godkendelse
5. Forslag fra bestyrelsen
6. ReQdigt indkomne forslag fra medlemmerne
7. Vedtagelse af budget og fastsæ?else af bidrag
8. Valg af op Fl 3 - 5 bestyrelsesmedlemmer - heraf ét med bopæl i Danmark
9. Valg af op Fl 2 bestyrelsessuppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år
11. Eventuelt (her kan ikke sæ?es forslag Fl afstemning)

Bestyrelsen
§9 Foreningen styres af en bestyrelse på 3 - 5 medlemmer.
§9 Stk 1. Kandidater kan opsFlles på generalforsamlingen eller foreslås Fl den siddende bestyrelse
senest en uge inden generalforsamlingen. Der kan stemmes på kandidater der er forhindret i at
komme Fl stede, forudsat der foreligger en skriKlig Flkendegivelse fra den pågældende at
vedkommende er villig Fl at modtage valg.
§9 Stk 2. Valget ﬁnder sted ved håndsoprækning. Valgt er den kandidat der opnår ﬂertal blandt de
fremmødte. Hvis der fremsæ?es ønske herom, skal afstemningen foregå skriKligt. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.

§9 Stk 3. Den valgte bestyrelse konsFtuerer sig selv og vælger af sin midte: En formand, en
næsdormand, en kasserer, en it-ansvarlig og en distribuFonsansvarlig. Evt kan et medlem varetage
ﬂere funkFoner.
§9 Stk 4. KonsFtueringens udfald meddeles sammen med et kort referat af generalforsamlingen via
Duborg-Samfundets hjemmeside.
§9 Stk 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges normalt for to år ad gangen.
§9 Stk 6. Bestyrelsesposter er ulønnede.
§9 Stk 7. Bestyrelsen aVolder møde, så oKe som formanden eller to bestyrelsesmedlemmer ﬁnder
det nødvendigt.
§9 Stk 8. Bestyrelsen er beslutningsdygFg, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer giver møde.
§9 Stk 9. Beslutninger træﬀes ved simpelt ﬂertal og ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling aVoldes når bestyrelsen ﬁnder det nødvendigt, eller når
mindst F navngivne medlemmer af foreningen ønsker det. Denne ekstraordinære generalforsamling
aVoldes inden seks uger eKer - dog ikke i juli måned.

Beslutninger
§11 Beslutninger tages ved simpelt ﬂertal. Blanke stemmer medregnes ikke. Ved stemmelighed
bordalder forslaget, men kan sæ?es på dagsordenen igen en anden gang.
§12 Foreningen tegnes over for tredjemand af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem.

Regnskab og revision
§13 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet oﬀentliggøres i årsskriKet og på Duborg-Samfundets hjemmeside.

Forskellige bestemmelser
§14 Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet
blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
§15 I Flfælde af foreningens opløsning Flfalder eventuelle midler Duborg-Skolens legadond.

Disse vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen den 18. januar 2020.

