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1.
Foreningens navn er ”Det frie Gymnasiums Støttekreds”.
2.
Foreningens hjemsted er København.
3.
Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til unge der grundet økonomisk svære betingelser ikke
kan skaffe egne midler til gennemførelse af egne mål for uddannelse på Det frie Gymnasium.
Støtte kan tildeles ud fra følgende
 Direkte økonomiske tilskud til enkelte elevers dækning af udgifter forbundet med uddannelse på
Det frie Gymnasium.
 Støtte til en gruppe af elevers formulerede projekt i forbindelse med uddannelse på Det frie
Gymnasium.
Ved direkte økonomisk støtte til elever fremsendes begrundet ansøgning til foreningens bestyrelse.
Bestyrelsen bevilger alene direkte støtte til enkelte elever, der fuldt ud kan dokumenterer manglende
mulighed for egendækning af de fornødne udgifter. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for nødvendig
dokumentation i den konkrete sag.
Ved støtte til elevprojekter kræves dokumentation via projektbeskrivelse med gennemarbejdet
økonomisk overslag, hvor der i projektindhold vil være lagt vægt på følgende prioriteringer.
 Projekter der styrker deltagernes bevidsthed om bæredygtighed som princip for fremtidig
personlig aktivitet.
 Projekter der udvikler deltagernes kreative evner og styrker den fremtidige personlige udvikling i
samvær med andre.
 Projekter der styrker deltagernes samfundsbevidsthed og øger den enkeltes demokratiske
identitet.
Derudover kan bestyrelsen støtte i forbindelse med tilvejebringelse af økonomi dels til
anlægsudgifter i forbindelse med gymnasiets oprettelse og senere udvidelse, dels til sådanne andre
udgifter som skolen ikke har midler til at dække på andre måder
4.
Alle som betaler månedlige skolepenge, er medlem af støttekredsen ved Det frie Gymnasium. Man kan
optages som medlem hvis man positivt kan til tilslutte sig skolens idegrundlag, som det er formuleret i
vedtægterne for ”Det frie Gymnasium”.
Støttekredsen varetager udover tildeling af økonomisk støtte ansvar for udvikling af arrangementer for
gamle elever, samt medlemsarrangementer der knytter medlemmer til livet på Det frie Gymnasium. .
Foreningen kan desuden støtte aktiviteter, udgivelser, arrangementer o.l. der tager sigte på at udbrede
kendskabet til skolen og dens idegrundlag.
Kontingentet fastsættes årligt på foreningens generalforsamling i april måned. Kontingent for
medlemmer af skolekredsen afregnes over skolepengeindbetaling ved Det frie Gymnasium i december
måned året inden. Øvrig kontingentbetaling skal være afviklet inden udgangen af marts måned for at
sikre valgbarhed og stemmeret ved Støttekredsens ordinære generalforsamling i april.
Udover kontingentbetaling kan Støttekredsen finansierer sine aktiviteter igennem gavebidrag,
arrangementsindtægter, kantinedrift og ansøgning til relevante fonde. Kantine drives på almindelig
forretningsmæssigt grundlag og er alene et tilbud til elever ved Det frie Gymnasium samt
Støttekredsens arrangementer. Nærmere retningslinjer for kantinedrift vil være formuleret i en
selvstændig kontrakt.
5.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes én gang årligt, senest inden
udgangen af april måned.

Generalforsamlingen indkaldes med 1 måneds varsel via skolens hjemmeside samt email/nyhedsbrev.
Det er medlemmernes ansvar, at foreningen er bekendt med relevant e-mail adresse.
Forslag til aktivitetsudvidelser og forslag til vedtægtsændringer fremsendes til foreningen/bestyrelsen
senest 3 uger før generalforsamlingen og offentliggøres på skolens hjemmeside senest 14 dage før
generalforsamlingen.
På generalforsamlingen aflægger formanden beretning og regnskab og der vælges 5 medlemmer blandt
foreningens medlemmer til støttekredsens bestyrelse. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Bestyrelsen udfærdiger selv sin
forretningsorden.
Bestyrelsens såvel som generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, dog jf § 7.
6.
Regnskabet er kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af en regnskabskyndig person, der ikke er
medlem af støttekredsens bestyrelse. Vedkommende vælges på den ordinære generalforsamling for ét år
ad gangen.
7.
Foruden de i § 5 angivne funktioner vælges på den ordinære generalforsamling 5 medlemmer samt 2
suppleanter til Det frie Gymnasiums bestyrelse. Dette skal ske i overensstemmelse med skolens
vedtægter og de valgte medlemmer af Det frie Gymnasiums bestyrelse kan ikke være medlemmer af
skolemødet.
Det frie Gymnasium stiller sin administration til rådighed for driften af Det frie Gymnasiums
støtteforening, herunder hjemmeside via www.detfri.dk.
8.
Nærværende vedtægter kan ændres på både en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling med
2/3 stemmeflerhed.
9.
Med hensyn til foreningens organisatoriske forhold gælder i øvrigt dansk rets almindelige regler om
foreningers retsforhold.
Foreningen opløsning kan finde sted, såfremt 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst 2 og
højst
4 ugers mellemrum, vedtager opløsningen med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte.
Ved foreningens opløsning tilfalder dens eventuelle formue uddannelsesformål ved Det frie
Gymnasium
Falder foreningens opløsning sammen med Det frie Gymnasiums ophør som selvstændig
uddannelsesinstitution tilfalder den eventuelle formue en institution eller forening, der efter
bestyrelsens
vurdering ligger tættest på Det frie Gymnasiums idegrundlag.
.
De oprindelige vedtægter blev vedtaget på ”Det fire Gymnasiums Støttekreds” stiftende
generalforsamling den 27. august 1970 og ændret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den
30. september 1975 og på generalforsamlingerne den 15. juni 1978 og den 22. maj 1980, samt ved
ekstraordinære generalforsamling den 9. december 1987, den 2. oktober 2007 og den 13. oktober.
2013. Samt i nuværende form på ordinær generalforsamling 12/4-2016.

