
Foreningens formål
§ 1. Foreningens formål er at være et mødested i Kø-
benhavn byggende på Grundtvigs tanker om folkeop-
lysning og højskole. Endvidere gennem historiske, kul-
turelle og aktuelle møder og arrangementer, foredrag 
og debat at styrke en oplysning og et fællesskab, som 
har rod i den danske folkehøjskoles tradition. Forenin-
gen tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.
Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

Medlemmerne
§ 2. Som medlem optages enhver, som kan tilslutte sig 
foreningens formål.

§ 3. Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til 
foreningens kontor eller til bestyrelsen. Udmeldelse 
regnes fra den 1. januar eller 1. juli.

§ 4. Bestyrelsen kan udelukke et medlem af forenin-
gen. Udelukkelsen træder i kraft straks. Den pågæl-
dende kan, inden 14 dage, ved skriftlig henvendelse til 
bestyrelsen kræve sagen behandlet på en ekstraordi-
nær generalforsamling.

Generalforsamlingen
§ 5. Generalforsamlingen har den øverste myndighed i 
alle foreningens anliggender.

§ 6. Ordinær generalforsamling afholdes i løbet af 
marts måned. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 
14 dages varsel indeholdende dagsorden, revideret 
regnskab og forslag til budget.

Stk. 2. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen 
i hænde senest den 1. februar og vedlægges indkaldel-
sen til generalforsamlingen.

Stk. 3. Dagsorden skal mindst indeholde:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Beretning fra kredsene
Regnskab
Budget og fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af formand
Valg af bestyrelse
Valg af suppleanter
Valg af revisorer
Valg revisorsuppleant
Eventuelt
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Ingen ændring.

”til foreningens kontor eller”  fjernes!
”Udmeldelse regnes fra den 1. januar eller 1. juli.” 
fjernes!

§ 6, Ordinær generalforsamling holdes i løbet af første 
halvår.

Stk.2. Forslag fra medlemmer til beslutning på general-
forsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en 
uge før og være sendt ud til medlemmerne, så de har 
modtaget forslagene senest to dage før generalforsamlin-
gen.

”kredsene” ændres til faste udvalg.



§ 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 
bestyrelsen ønsker det, eller når mindst femogtyve 
medlemmer med skriftlig motivering har fremsat krav 
herom. Senest en måned herefter skal den ekstraordi-
nære generalforsamling afholdes med mindst fjorten 
dages varsel. På en ekstraordinær generalforsamling 
kan beslutninger kun vedtages, hvis ¾ af de fremmød-
te stemmer for.

§ 8. Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes 
med almindelig stemmeflerhed, dog med undtagelse 
af de i §§ 7, 10, 16 og 17 nævnte tilfælde. Alle afstem-
ninger sker ved håndsoprækning, medmindre mindst 
5 medlemmer fremsætter krav om skriftlig afstemning 
eller dirigenten bestemmer dette. I tilfælde af, at der er 
opstillet flere kandidater, end der er på valg, foretages 
skriftlig afstemning. De kandidater, der opnår flest 
stemmer, er valgt.

§ 9. Stemmeret på generalforsamlingen har kun de 
medlemmer, der ikke er i kontingentrestance og har 
været medlem senest 1. januar forud for generalfor-
samlingsmåneden.

§ 10. Ændring af lovene, samt køb, salg og pantsæt-
ning af fast ejendom kan kun ske, når forslag herom 
har været optaget på dagsordenen og kun med ¾ 
stemmeflerhed. Ændring af § 1 kan kun ske ved skrift-
lig afstemning og med 5/6 stemmeflerhed.

Bestyrelsen

§ 11. Foreningens bestyrelse består af en formand og 4 
– 6 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant. Des-
uden af en deltagerrepræsentant for den folkeoplysen-
de voksenundervisning samt en suppleant. Forman-
den, som vælges særskilt, bestyrelsesmedlemmerne 
og suppleanten vælges på generalforsamlingen for et 
år ad gangen. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen 
i valgperioden, indtræder suppleanten, som fungerer 
valgperioden ud. Suppleanterne kan deltage i bestyrel-
sesmøder uden stemmeret.

Stk. 2. Deltagerrepræsentanten for voksenundervis-
ningen og en suppleant vælges ved et valgmøde for 
alle deltagere i voksenundervisningen én gang årligt, 
senest med udgangen af februar måned. Stemmeret 
har alle deltagere i den voksenundervisning, som gen-
nemføres med tilskud fra Københavns kommune.

§ 12. Bestyrelsen leder foreningens anliggender i 

”lovene” ændres til vedtægterne

to suppleanter
”Desuden af en deltagerrepræsentant for den folkeoply-
sende voksenundervisning samt en suppleant. ” Fjernes!

er

en suppleant

stk. 2 fjernes!
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overensstemmelse med dennes vedtægter. Bestyrelsen 
konstituerer sig og fastsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg, i hvilke 
bestyrelsen skal være repræsenteret. Bestyrelsen fast-
sætter de nærmere regler for udvalgenes kompetence. 
Bestyrelsen skal også være repræsenteret i selvstændi-
ge kredse, som er tilknyttet Københavns Højskolefor-
ening.
Stk. 2. Foreningen forpligtes ved underskrift af tre af 
bestyrelsens medlemmer. Et af disse skal være forman-
den eller næstformanden, et andet kassereren. Dog 
kræves ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast 
ejendom en generalforsamlingsbeslutning.

§ 13. To revisorer, der vælges på generalforsamlingen 
for et år ad gangen, reviderer og påtegner foreningens 
regnskab. Udover de to revisorer vælges på samme 
generalforsamling en revisorsuppleant.
 
Medlemskontingentet
§ 14. Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. 
december. Medlemskontingentet fastsættes på general-
forsamlingen. Bestyrelsen kan helt eller delvis fritage 
for kontingent, når den skønner, at der er grund dertil.

§ 15. Kontingent betales forud for et halvt år ad gan-
gen og senest den første onsdag i januar og juli. Ved 
foreningens møder skal medlemskortet forevises.

Stk. 2. Er et medlem i kontingentrestance i mere end 3 
måneder fremsendes rykker. Betales kontingentet ikke 
snarest herefter kan medlemmet udelukkes fra for-
eningen. I så fald kan eventuel genindtræden først ske 
efter betaling af skyldigt kontingent.
Jubilæumsgave

§ 16. De i forbindelse med foreningens 100-årsdag 
skænkede midler kaldet ”jubilæumsgaven” består pr. 
1/9 1982 af nom. Kr. 804.000,000 obligationer i Østif-
ternes Kreditforening serie 16, 3. afd. 6½ %. Af disse 
midler må alene renterne anvendes til foreningens 
formål, medens kapitalen skal forblive urørt. General-
forsamlingen kan bestemme, at renter helt eller delvis 
skal henlægges til kapitalen. Bestyrelsen kan ombytte 
ovennævnte obligationer med andre tilsvarende kre-
dit- og/eller statsobligationer.

Stk. 2. Forslag om anden anvendelse af jubilæumsga-
vens midler end her angivet kan kun gyldigt vedtages, 
når det sker på samme måde, som beslutninger træffes 

§ 15. Kontingent betales forud for 1 år ad gangen inden 
udgangen af januar. Et medlem kan efter ønske få beta-
lingen opdelt i 2 rater.

§ 16. I forbindelse med foreningens 100-års jubilæum 
modtog den en jubilæumsgave på nominelt kr. 804.000 i 
form af værdipapirer. Pr. 31 December 2020 beløb vær-
dien af beholdningen af værdipapirer  i form af obligati-
oner og aktier sig til knapt kr. 1.000.000 inklusiv renter 
og udbytter på disse. Bestyrelsen kan ombytte disse 
værdipapirer med andre værdipapirer af tilsvarende ty-
per. Disse midler kan anvendes til drift, vedligeholdelse 
og ombygning af foreningens Hus og Have på Damstien 
23-25 i Vanløse. Forslag om anden anvendelse af mid-
lerne kan kun gyldigt vedtages når det sker på samme 
vilkår som de i § 17. anførte.

”Bestyrelsen skal også være repræsenteret i selvstændige 
kredse, som er tilknyttet Københavns Højskoleforening.”
Fjernes!

”i hvilke bestyrelsen skal være repræsenteret”. Fjernes!

”revisor/er” ændres til bilagskontrollant/er. (En revisor 
er uddannet i sit fag).
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om foreningens ophør efter § 17.

Ophør
§ 17. Beslutning om foreningens ophør får kun gyldig-
hed, når forslag herom har været sat på dagsordenen 
på to på hinanden følgende generalforsamlinger med 
mindst en måneds mellemrum, og der på den første af 
disse har været mindst ¼ af foreningens medlemmer 
til stede, og forslaget på begge generalforsamlinger er 
vedtaget enslydende med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 18. I tilfælde af foreningens ophør tilfalder den even-
tuelle midler en fond byggende på tanker og ideer om 
folkeoplysning og højskole og støttende unges ophold 
på højskole

§ 18. I tilfælde af foreningens ophør skal foreningens 
samlede værdier uddeles til foreninger og organisationer, 
som arbejder baseret på tanker og idéer om folkeoplys-
ning og højskole, herunder støtte til unges ophold på 
højskole.


