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Vedtægter for Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, og har
hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningen er en skoleorganisation, hvis formål er at varetage medlemsskolernes
faglige, økonomiske, juridiske og pædagogiske interesser, samt varetage skolernes overordnede politiske interesser, herunder arbejde for at sikre skolernes betydende placering i
det samlede skolebillede. Foreningen skal arbejde for bevarelse af forældre og elevers ret
til et frit skolevalg, uanset økonomiske formåen.
Stk. 2. Foreningens formål søges fremmet ved forhandlinger med myndigheder og relevante
faglige organisationer, ved samarbejde med beslægtede organisationer, afholdelse af medlemsmøder og kursusvirksomhed, informationsvirksomhed, evt. i fællesskab med andre organisationer, samt ved henvendelse til offentligheden.

§ 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion
Stk. 1. Som medlemmer optages frie grundskoler og private selvejende gymnasier, studenter- og/eller hf-kurser, der - eventuelt i afdelinger eller som kombineret institution - driver
undervisning på grundskole- eller gymnasieniveau og opfylder betingelserne herom i henholdsvis lov om friskoler og private grundskoler m.v. samt lov om private gymnasieskoler,
studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). Medlemsskolerne
repræsenteres ved den enkelte skoles bestyrelsesmedlemmer og skolens ledelse, dvs. skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder, rektor, afdelingsinspektør, viceafdelingsinspektør og
pædagogiske leder.
Stk. 2. Medlemsskolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til
at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende frihedsog menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
Stk. 3. Bestyrelsen kan desuden som særlige medlemmer optage enkeltpersoner, der har interesse i foreningens arbejde.
Stk. 4. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest den 1. oktober til udtræden den
følgende 31. december.
Stk. 5. Skylder et medlem mere end et års kontingent, og har vedkommende ikke efterkommet en opfordring fra bestyrelsen om inden tre uger at indbetale restancen, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. I stedet for at træffe beslutning om eksklusion kan bestyrel-
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sen, hvor den skønner, at særlige forhold gør sig gældende, indgå aftale med det pågældende medlem om afvikling af restancen.
Stk. 6. Hvis et medlem modarbejder foreningens formål eller på anden måde gør sig uværdig til fortsat medlemskab, kan det efter bestyrelsens indstilling ekskluderes af foreningens
årsmøde.

§ 4. Møderet, stemmeret m.v.
Stk. 1. Medlemsskolernes repræsentanter, jf. §3. stk. 1, har møde- og taleret ved foreningens møder.
Stk. 2. Ved stemmeafgivning har medlemsskolernes repræsentanter - henholdsvis for bestyrelsesmedlemmer og for skolens ledelse - hver én stemme. Hver medlemsskole tildeles således to stemmer.
Repræsentanter fra samme medlemsskole kan give hinanden skriftlig fuldmagt.
Stk. 3. Særlige medlemmer har møde- og taleret på årsmøder. De har ikke stemmeret og er
ikke valgbare til foreningens bestyrelse.

§ 5. Årsmøder
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er årsmødet.
Stk. 2. Ordinære årsmøder indkaldes skriftligt af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 4 ugers varsel til foreningens medlemsskoler. Særlige medlemmer indkaldes ved meddelelse tilsendt på den af medlemmet opgivne
mailadresse.
Ekstraordinære årsmøder indkaldes på tilsvarende vis med mindst 2 ugers varsel.
Stk. 3. Alle beslutninger på et årsmøde træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer,
dog undtaget vedtægtsændringer, fusion og opløsning af foreningen, jf. §§ 13, 14 og 15.
Stk. 4 Der foretages skriftlig afstemning, såfremt bestyrelsen eller 20 stemmeberettigede
repræsentanter kræver det. Ved skriftlig afstemning regnes blanke og ugyldige stemmer for
ikke afgivne stemmer. Vedrørende bestyrelsesvalg m.v. henvises til § 6, stk. 8 - 9.
Stk. 5. De på et årsmøde behandlede sager og vedtagne beslutninger indføres i foreningens
forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§ 6. Ordinært årsmøde
Stk. 1. Ordinært årsmøde holdes hvert år inden udgangen af november og indkaldes (jf. § 5,
stk. 2) med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
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2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Valg af: a) bestyrelsesmedlemmer b) bestyrelsessuppleanter c) statsautoriseret revisor
7. Eventuelt.
Stk. 2. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet og sat under afstemning på et ordinært årsmøde, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen inden 10. september.
Stk. 3. Forslag fra bestyrelsen, samt rettidigt indkomne forslag m.v., skal bestyrelsen tilsende medlemmerne sammen med indkaldelsen. Ændringsforslag og omformuleringer til
fremsatte forslag kan behandles på årsmødet.
Stk. 4. Det af bestyrelsen godkendte reviderede regnskab samt bestyrelsens forslag til budget og kontingent udsendes til medlemmerne inden årsmødet.
Stk. 5. Bestyrelsen kan udarbejde en skriftlig beretning.
Stk. 6. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf 4 vælges blandt skolernes bestyrelsesmedlemmer og 4 blandt skolernes ledelse.
Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår 2
repræsentanter fra henholdsvis medlemsskolernes bestyrelser og ledelser. Genvalg kan finde sted.
Stk. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer foretages skriftligt, såfremt der opstilles flere kandidater end ledige bestyrelsespladser. Ved skriftlig afstemning skal der stemmes på det antal
kandidater, der skal vælges. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.
Stk. 9. Til suppleanter vælges for ét år ad gangen 1 repræsentant fra medlemsskolernes bestyrelser og 1 fra ledelsen. Valget foretages særskilt og i øvrigt som anført i stk. 8. Udtræder
et bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten i vedkommendes resterende valgperiode.

§ 7. Ekstraordinært årsmøde
Stk. 1. Ekstraordinært årsmøde holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt.
Stk. 2. Ekstraordinært årsmøde skal holdes, når enten 3 medlemmer af bestyrelsen eller
mindst 30 af medlemsskolerne ved enten bestyrelsen eller ledelsen stiller motiveret begæring herom. Indkaldelse skal ske senest 2 uger efter begæringens modtagelse.
Stk. 3. Ekstraordinært årsmøde indkaldes (jf. § 5, stk. 2) med angivelse af dagsorden, der
mindst skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Indkomne forslag 3. Eventuelt.
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§ 8. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen vælger - senest ved første bestyrelsesmøde efter det ordinære årsmøde
- selv sin formand samt en eller to næstformænd. Bestyrelsen foretager konstituering i øvrigt og fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes forfald af en eller to næstformænd, og holdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Bestyrelsesmøder skal holdes mindst 3 gange årligt.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede, og træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved
stemmelighed vedrørende valg foretages lodtrækning. Bestyrelsen udarbejder forhandlings- og beslutningsreferat, der godkendes på næste bestyrelsesmøde.
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige og ikke ude af rådighed over deres bo.
Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens gæld. De kan modtage diæter, godtgørelser og aflønning efter bestyrelsens beslutning. Udgifterne hertil skal i fornødent omfang være specificeret i årsregnskabet.

§ 9. Bestyrelsens ansvar og kompetence
Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen, herunder dennes økonomi
og administrative forretningsgang.
Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura under iagttagelse af en betryggende forretningsgang.
Stk. 3. Foreningen tegnes af formanden, dog mindst af 5 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt
formand eller en af de to næstformænd, ved dispositioner af særligt forpligtende art

§ 10. Medlemmernes rettigheder og forpligtelser
Stk. 1. Betaling af kontingent giver ikke medlemmerne ret til nogen del af foreningens formue.
Udmeldte medlemmer og ekskluderede medlemmer har heller ikke ret til nogen del af formuen.
Stk. 2. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.
Stk. 3. Medlemsskolerne er på bestyrelsens begæring forpligtet til at afgive de oplysninger
af faglig, økonomisk, juridisk og pædagogisk art, som er nødvendige for bestyrelsen i dens
varetagelse af foreningens formål.
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§ 11. Foreningens regnskab og budget
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder forslag til budget og kontingent for det kommende regnskabsår, jf. § 6.
Stk. 3. Elevtallet i grundskolen pr. 5. september i året forud for regnskabsåret, samt det
godkendte antal årselever i gymnasieafdelingen i året forud for regnskabsåret indgår som
grundlag for kontingentberegningen.
Stk. 4. Foreningens driftsregnskab og status for det forløbne regnskabsår udarbejdes og underskrives af bestyrelsen. Regnskabet skal være udarbejdet i overensstemmelse med god
regnskabsskik.
Stk. 5. Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges for ét år ad gangen.

§ 12. Særlige dispositioner
Stk. 1. Bestyrelsen forhandler – normalt ved repræsentation i forhandlingsberettigede organisationer - overenskomst med faglige organisationer.
Stk. 2. Bestyrelsen kan lade bladudgivelse, kursusvirksomhed etc. foregå gennem en af foreningen, evt. i samarbejde med andre organisationer, oprettet særskilt selvejende institution eller anden økonomisk enhed. Vedtægter, aftaler m.v. i forbindelse hermed forhandles
og godkendes af bestyrelsen.

§ 13. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Foreningens vedtægter kan ændres, såfremt et årsmøde vedtager ændringen med
2/3 flertal af de afgivne stemmer, og såfremt der ved årsmødets begyndelse er udleveret
stemmesedler til repræsentanter fra mindst halvdelen af foreningens medlemsskoler.
Stk. 2. Såfremt ændringsforslaget bliver vedtaget med det anførte flertal, men uden at betingelsen i øvrigt i stk. 1 er opfyldt, skal bestyrelsen genfremsætte forslaget uændret senest
på næste årsmøde.
Forslaget kan da vedtages endeligt, såfremt det opnår mindst 2/3 flertal af de afgivne
stemmer.

§ 14. Fusion
Stk. 1. Foreningen kan fusionere med andre foreninger med tilsvarende formål og medlemskreds.
Beslutning om fusion træffes på et årsmøde efter samme regler som anført i § 13.
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§ 15. Foreningens ophør
Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør træffes på et årsmøde efter samme regler som anført i § 13.
Stk. 2. På det årsmøde, hvor foreningens endelige ophør besluttes, træffes ved simpel
stemmeflerhed afgørelse om anvendelse af foreningens formue.
Stk. 3. Den på beslutningstidspunktet siddende bestyrelse varetager, eventuelt med fornøden juridisk bistand, foreningens afvikling, herunder gennemførelse af de af årsmødet herom trufne beslutninger. Bestyrelsen udarbejder afslutningsregnskab, der tilsendes foreningens medlemmer.
Stk. 4. Foreningen er stiftet 17/5 1921 under navnet "Den private Realskoles Bestyrerforening".
Ved beslutning af 11/10 1975 er navnet ændret til "DANMARKS REALSKOLEFORENING". Ved
beslutning af 24/10 1998 er navnet ændret til "PRIVATSKOLERNE - FORENING AF FRIE
GRUNDSKOLER". Ved beslutning af 8. april 2000 er navnet ændret til DANMARKS PRIVATSKOLEFORENING". Ved beslutning af 28. oktober 2016 er navnet ændret til DANMARKS
PRIVATE SKOLER – GRUNDSKOLER OG GYMNASIER.
Stk. 5. Nærværende vedtægter er godkendt på årsmødet den 30/11 1981 med ændringer
den 26/10 1984, den 27/10 1990, den 30/10 1993, den 29/10 1994, den 24/10 1998, den
8/4 2000, den 28/10 2000, den 26/10 2002, den 29/10 2005, den 29/10 2011, den 25/10
2014. Ved årsmøde den 28. oktober 2016 er nærværende vedtægt ændret i forbindelse
med udvidelse af medlemskreds, samt foreningens navneændring til DANMARKS PRIVATE
SKOLER – GRUNDSKOLER OG GYMNASIER, grundet sammenlægning med foreningen Private
Gymnasier og Studenterkurser.

Bestyrelsen, 6. december 2016
Karsten Suhr, Formand
Bo Mehl Jørgensen, næstformand
Trine Aarskov Friis, næstformand
Susanne Mäkelä Green
Poul Sørensen
Hans Myhrmann
Allan Corfitsen
Simon Halfdan Gjedde
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