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§ 1. Hjemsted og formål

Stk. 1. Skovbo Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Institutionen er oprettet 14. juli 1995 og har hjemsted i Skovbo kommune.

Stk. 3. Skovbo Efterskoles værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det er 
beskrevet i bibelen.
Dette inkluderer respekt for det enkelte menneske, samtidsrelevans i forhold til 
omverdenen og miljøansvar, samt personlig genoprettelse, livsglæde og fremtidshåb.

Stk. 4. Institutionen formål er at drive efterskole inden for rammerne af de gældende 
regler om frie kostskoler. Skolens virke bygger på et karismatisk kristent og 
folkeligt grundlag.

§ 2. Repræsentantskab

Stk. 1. Følgende kan være medlemmer af repræsentantskabet: Medlemmer valgt af 
menigheder tilsluttede eller associerede med Apostolsk Netværk på Sjælland samt 
medlemmer udpeget af Apostolsk Kirkes serviceteam. De enkelte medlemmer af 
repræsentantskabet skal føle en tilknytning til skolen og være villige til at bidrage 
økonomisk til dens drift.

Stk. 2. Medlemmer valgt af menigheder samt medlemmer udpeget af Apostolsk Kirkes 
serviceteam kan være medlemmer af repræsentantskabet med følgende antal 
medlemmer:

Medlemmer valgt af menighedsråd: 15 - 20 medlemmer
Medlemmer udpeget af tjenesterådet:  8 - 10  medlemmer

Stk. 3. Medlemskab af de medlemmer, der er valgt af menighedsråd, godkendes af 
bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges for generalforsamlingen både af den, som 
bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 4. Af medlemmerne opkræves et beløb ved skolens oprettelse samt kontingent 
mindst en gang årligt. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 5. Medlemsskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive en stemme. Der kan 
ikke stemmes ved fuldmagt. Man vælges for en treårig periode.

Stk. 6. Skolens årsregnskab udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før den general-
forsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til 
indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter og oplysninger til brug for 
tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til 
indsigt i ovennævnte materiale.
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§ 3. Skolens drift.

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske 
bidrag fra repræsentantskabet (evt. Apostolsk Kirke).

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes 
til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til det bedste for  
skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale og byggeforanstaltninger og 
lignende. 
Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen 
disponerer over

§ 4. generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen består af repræsentantskabets medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12 og træffer 
beslutninger om institutionens nedlæggelse jf. § 13.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af august måned.
Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev til 
medlemmerne med mindst følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forstanderens beretning.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for 
medlemmerne senest 2 dage før.

Stk. 5. Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer 
eller mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer ønsker det. Den indkaldes som 
ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er 
beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer jf. dog § 13.

Stk. 7. 1/3 af repræsentantskabet kan kræve skriftlig afstemning.
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Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. 
Protokollen underskrives af dirigenten og protokollen opbevares på skolen.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf de 4 vælges på 
generalforsamlingen af repræsentantskabets medlemmer. De 3 øvrige medlemmer 
udpeges af Apostolsk Kirkes serviceteam

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år ad gangen og afgår med 2 årligt. 
Genvalg kan finde sted

Stk. 3. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlem af bestyrelsen eller deltage 
i valg af medlemmer. Forstanderen og en repræsentant for lærerne og en repræsentant 
for de øvrige medarbejdere kan uden stemmeret deltage i møderne.
Bestyrelsen kan dog beslutte at afholde møder, hvori der kun deltager 
medlemmer.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller 
tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand.

§ 6. Bestyrelsens opgaver.

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens 
økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn 
for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er 
ansvarlig overfor repræsentantskabet. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig overfor 
undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for tilskud overholdes..

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstander og lærere. Ansættelse og 
afskedigelse af lærere sker efter indstilling fra forstanderen.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 5. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en 
undervisningsplan for det enkelte kursus.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af driftsregnskab og status jf.§10,stk.1

Stk. 7. Bestyrelsen underretter undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.
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§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 4 medlemmer finder det 
nødvendigt.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, 
hvilke sager, der skal behandles.

Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger 
herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter
Hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er 
berettigede til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på 
skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. 
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast 
ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste 
har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder forvaltningslovens 
regler om inhabilitet for medlemmerne. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det  
fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og 
afstemninger.

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til skolens 
interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller 
interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder forvaltningslovens kap. 8 om 
tavshedspligt.

Stk. 7. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere 
beslutte at holde møderne alene for medlemmerne.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke 
modtage honorar af skolen midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler 
gælder for medlemmerne.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.
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§ 8. Skolens daglige ledelse.

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det 
pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der 
ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og 
foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærere.

Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet.

§ 9. Medarbejderråd.

Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.

Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om 
inhabilitet.

Stk. 3. Medarbejderrådets udtalelse hentes i følgende sager:
Læreransættelser, køb, salg og ombygning af fast ejendom samt udarbejdelse af 
budget for undervisningsudgifter.

§ 10. Regnskab og revision.

Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden 1. maj. Regnskabet opstilles og 
revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab og revision af frie 
kostskoler.

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. juni, hvorefter det reviderede 
regnskab bilagt revisionsprotokollatet sendes til bestyrelsens formand. Alle 
bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet inden forelæggelsen på den 
førstkommende ordinære generalforsamling.
Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder 
betingelserne for medlemskab af bestyrelsen jf. § 5.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11. Tegningsret.

Stk. 1. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af 
bestyrelsen.

3-1.1. Vedtægter.doc



Vedtægter m.m. Medarbejder- og bestyrelseshåndbog
Side 7 af 12 Dato 13-07-2009

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning i fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af 
bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift.

§ 12. Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet.

Stk. 2. Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 
dages mellemrum.

§ 13. Nedlæggelse.

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor 
mindst 2/3 af alle medlemmerne stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan 
beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalfor-
samling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med 
formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den 
økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til 
behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af undervisnings-
ministeriet.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den 
økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at 
nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med undervisningsministeriets godkendelse til 
skoleformål, der støttes i henhold til gældende lov om frie kostskoler.

……………………………………………………………………………………………………….

Ændringer af § 2 stk. 2. Vedtaget på generalforsamlingerne 14.4.01 og 18.4.02

Ændringer af § 1 vedr. værdigrundlag. Vedtaget på generalforsamlingerne 18.4.02 og april 2003

Rene Trost Tryck Jørgen Andersen
Formand Næstformand

Dorte Pedersen Grete Christensen Jørgen Mortensen

Claus Baj-Jensen Erik Bekker
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Bilag 1

Uddybning af værdigrundlag

§1. Stk 3.. Skovbo efterskoles værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det er 
beskrevet i bibelen.
Dette inkluderer respekt for det enkelte menneske, samtidsrelevans i forhold til 
omverdenen og miljøansvar, samt personlig genoprettelse, livsglæde og fremtidshåb.

Derfor er det en værdi for os at:

- skolen værdsætter det enkelte menneske og respekterer dets frihed til at vælge livsgrundlag.

- relationen til Jesus bliver præsenteret som noget levende, ægte og attraktivt, som kan være 
holdningsdannende- og livsforvandlende.

- kristendommen præsenteres som noget, der er relevant for hele tilværelsen og eleverne oplever 
en mangfoldighed af kirkelige udtryk.

-    skolen udfordrer og udvikler hele mennesket.

- undervisningen tilpasses, så den enkelte elev udfordres maksimalt, i forhold til sin faglige 
formåen.

- eleverne møder troværdige medarbejdere, som kan tilbyde vejledning åndeligt, fagligt og 
personligt.

-    skaber et miljø, hvor der er nærhed, positiv omgangstone og gode relationer.

-    skolen skaber et miljø, hvor der er tillid, livsglæde, humor og kreativitet.

- skolen skaber et miljø, hvor frihed under ansvar er en naturlig del af hverdagen, således at 
eleverne lærer at tage ansvar for sig selv, for andre og for skolens fysiske rammer

-    skolen tager aktivt del i det omgivende samfund.
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Bilag 2

Retningslinier for valg til skolens bestyrelse

Ved den skriftlige indkaldelse til generalforsamlingen oplyses repræsentanterne om, hvem der efter 
tur afgår som bestyrelsesmedlemmer, og om disse modtager genvalg.

Ønsker repræsentanterne andre opstillet som kandidater til valget, skal navnene på disse være 
sekretæren i hænde senest 3 dage før repræsentantskabsmødet.

For at bringe en kandidat i forslag kræves mindst fire stillere, som er medlemmer af 
repræsentantskabet. Forslaget indsendes skriftligt til sekretæren underskrevet af en af stillerne.

Man kan højst være stiller for det antal kandidater, der skal vælges. Vedkommende kandidat må 
erklære sig villig til at lade sig opstille og ikke selv være stiller.

Nye kandidater præsenteres før valghandlingen for generalforsamlingen af en af stillerne, medens 
afgående bestyrelsesmedlemmer præsenteres af bestyrelsen, såfremt disse modtager genvalg.

Der vælges tre  tilforordnede blandt dem, der ikke er kandidater til valget. De skal:

a. omdele og indsamle stemmesedler
b. optælle stemmer samt kontrollere stemmernes gyldighed
c. meddele resultatet

Afstemningen skal være skriftlig, og hver repræsentant kan stemme på lige så mange kandidater, 
som der er ledige poster.

Valget afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

I tilfælde af, at der ikke opstilles et tilstrækkeligt antal kandidater, vælges direkte blandt  
repræsentantskabet.

Vedtaget på generalforsamlingen 20. april 1996
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Bilag 3

Retningslinier for valg af suppleanter til skolens bestyrelse

Generalforsamlingen vælger af sin midte 2 suppleanter til bestyrelsen.
En suppleant vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen stiller forslag med angivelse af 1. og  2. suppleant.
Forslaget meddeles i den skriftlige indkaldelse til generalforsamlingen.

Ønsker repræsentanterne en anden prioritering eller andre kandidater opstillet til valget, skal 
navnene på disse være sekretæren i hænde senest tre dage før generalforsamlingen.

For at stille et forslag kræves mindst fire stillere, som er medlemmer af generalforsamlingen. 
Forslaget indsendes skriftligt til sekretæren underskrevet af en af stillerne.

Man kan højest være stiller for det antal kandidater, der skal vælges.

Vedkommende kandidat må erklære sig villig til at lade sig opstille og kan ikke selv være stiller.

Kandidater, som er opstillet til bestyrelsesvalg uden at blive valgt er automatisk opstillet til  
suppleantvalget.

Nye kandidater præsenteres før valghandlingen for generalforsamlingen af en af stillerne, medens 
afgående suppleanter præsenteres af bestyrelsen, såfremt de modtager genvalg.

Der vælges tre tilforordnede blandt dem, der ikke er kandidater til valget.

Såfremt de tilforordnede fra et forudgående valg til bestyrelsen ikke er kandidater er de automatisk 
valgt.

De skal:

a. omdele og indsamle stemmesedler
b. optælle stemmer samt kontrollere stemmernes gyldighed
c. meddele resultatet

Afstemningen skal være skriftlig, og hver repræsentant kan stemme på en kandidat.

Valget afgøres ved simpelt flertal. Den som opnår flest stemmer er 1. suppleant. Ved stemmelighed 
foretages omvalg

Når en suppleant indtræder i bestyrelsen, skal vedkommende sidde resten af det afgående 
bestyrelsesmedlems periode.

Vedtaget på generalforsamlingen 20. april 1996
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Bilag 4

Forretningsorden for bestyrelsen for Skovbo Efterskole

1. Bestyrelsens konstituering
1.1 Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende møde efter den årlige 

generalforsamling. Formand og næstformand vælges udfra dens midte.

2. Bestyrelsesmøder
2.1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 4 medlemmer finder det nødvendigt, 

dog mindst 4 gange årligt.

2.2. Formanden indkalder skriftlig til møde. Dagsordenen meddeles samtidig med 
indkaldelsen

2.3. Formanden leder møderne. Ved frafald leder næstformanden mødet.
Protokollen læses op, godkendes og underskrives ved slutningen af hvert møde.

2.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede og beslutninger 
træffes ved almindelig stemmeflerhed.

2.5. Skolens sekretær fører bestyrelsens protokol og en kopi af denne sendes til bestyrelsen 
ved førstkommende brev.

3. Bestyrelsens opgaver
3.1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens 

økonomi.

3.2. Bestyrelsen ansætter og afskediger lærere efter indstilling fra forstanderen.

3.3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

3.4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen i forbindelse med budgetoplægget i november

3.5. Bestyrelsen godkender budget for det kommende regnskabsår i november.

3.6. Bestyrelsen godkender kursusplanen i februar efter oplæg fra forstanderen i januar.

3.7. Bestyrelsen godkender undervisningsplan for det kommende skoleår i juni måned.
Der arbejdes løbende med udvikling af undervisningsplanen.

3.8. Godkender regnskab og formandens beretning på bestyrelsesmødet inden 
generalforsamlingen.

3.9. Godkender nye repræsentanter til generalforsamlingen
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3.10. Drøfter og aftaler forstanderens løn 

3.11. Bestyrelsen tilrettelægger en plan for skolens selvevaluering
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