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  Vedtægter for NZSV af 23. oktober 2003 

 

Vedtægter for Forældreforeningen  

N. Zahles Skoles Venner (NZSV) 

 

§1 Foreningens navn er ”N. Zahles Skoles Venner” (NZSV). Dens hjemsted er 

Københavns Kommune. 

§2 Foreningens aktiviteter er knyttet til N. Zahles Gymnasieskole – i det efterfølgende 

kaldet ”skolen”. 

§3 Foreningens formål et at yde tilskud til: 

 a. Elever, hvis personlige eller hjems økonomiske situation er forandret på grund af 

sygdom, dødsfald, arbejdsløshed eller andet, ydes tilskud til betaling af skolepenge, 

lektiehjælp, skolerejser, lejrskoleophold, ekskursioner mv. Tilskud til skolepenge kan 

kun søges for et halvt år ad gangen og kun for 2 på hinanden følgende perioder. 

 b. En bred vifte af anlægsaktiver, aktiviteter eller projekter, blot disse kommer en stø-

rre del af skolens elever til gode. Der ydes dog kun undtagelsesvis tilskud til aktivite-

ter og projekter, der er – eller normalt burde anses for at være – en almindelig del af 

skolens drift. Undtagelserne vil være en engangskarakter og typisk dække situatio-

ner, hvor skolens lærekreds ønsker at afprøve nye pædagogiske tiltag, som der ikke 

på forhånd har været muligt at budgettere. 

 Tilskud ydes normalt efter ansøgning, men forældrerådet, jf. ” Vedtægter for foræl-

drerepræsentationen ved N. Zahles Gymnasieskole” – i det følgende kaldet ”Vedtæg-

terne for forældrerepræsentationen” – kan beslutte at yde tilskud efter punkt 3.b 

uden, at der foreligger en ansøgning. Ansøgning skal foreligge i skriftlig stand, på 

godkendt formular, og være forældrerådets medlemmer i hænde senest 8 dage før 

møde i forældrerådet. 

 Udgifter til forældrerepræsentationens aktiviteter afholdes af NZSV. 

§4 Foreningens medlemmer udgøres af forældrene til skolens elever. Medlemskabet 

træder i kraft, når eleven begynder i skolen og ophører ved elevens udmeldelse eller 

afgang. 

§5 Foreningens midler fremkommer ved opkrævning af et kontingent sammen med 

skolepengene. Beløbets størrelse fastsættes af forældrerepræsentantskabet, jf. 

vedtægterne for forældrerepræsentationen. Foreningen kan endvidere modtage 

frivillige bidrag. 

 Forældrene hæfter for kontingentet på samme måde, som de hæfter for skolepen-

gene. Dog er hæftelsen i tilfælde af foreningens konkurs, likvidation eller ophør på 

anden måde, begrænset til det forfaldne kontingent. 
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§6 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Institutionen ”N. Zahles Skoles” admini-

stration forestår regnskabsførelse og administrerer ind- og udbetalinger. 

 Bortset fra en rent driftsteknisk mellemregning med skolen kan foreningen ikke på-

tage sig gældsforpligtelser uden forældrerepræsentantskabets godkendelse. 

§7 Foreningens bestyrelse udgøres af forældrerådet. Bestyrelsesmøder afholdes sam-

tidig med forældrerådsmøder. 

 Referat heraf kan indgå i referatet af forældrerådets møder. Det udsendes som an-

ført i vedtægterne for forældrerepræsentationen. 

§8 Forældrerepræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. Ved det ordinære 

repræsentantskabsmøde i april aflægger forældrerådet regnskab for foreningens 

virke i året før mødet. 

 Revision foretages af den af institutionens bestyrelse udpegede revisor for skolens 

overordnede regnskab. 

 Regnskabet skal være underskrevet af forældrerådets formand og forsynet med re-

visionspåtegning. 

§9 Ansøgninger og tilskud sendes til rektor eller forældrerådets formand. De behandles 

således: 

 Tilskud efter paragraf 3, punkt a: 

 Beslutning om tilskud tages af rektor og formanden for forældrerådet i forening. I 

tilfælde af inhabilitet eller forfald tillægges hhv. rektors stedfortræder og forældre-

rådets næstformand dog beslutningskompetencen. 

 Kan enighed om beslutning ikke opnås, drøftes ansøgningen anonymt med foræl-

drerådet. På samme måde kan ansøgninger af usædvanlig karakter drøftes. 

 De, det tager beslutning om tilskud efter paragraf 3, punkt a har tavshedspligt om 

den enkelte sag. Endvidere må tilskud ikke ydes op en sådan måde, at udenfor-

stående kan få kendskab til, at der er eller vil blive ydet tilskud. 

 Andre tilskud: 

 Beslutning om tilskud tages af forældrerådet. 

§10 Foreningens midler anbringes under hensyn til nødvendig likviditet i obligationer, der 

er noteret på Københavns Fondsbørs og anerkendt til anbringelse af umyndiges 

midler. Anskaffelseskursen må ikke overstige indløsningskursen. Forslag om køb og 

salg af værdipapirer skal godkendes af formanden efter samråd med skolens 

administration. Ved regnskabsårets slutning tilstræbes det, at der er et indestående 

minimum svarende til forrige års kontingent. 
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§11 Forslag til ændringer af disse vedtægter skal udsendes med indkaldelse til møde i 

forældrerepræsentantskabet. Til vedtagelse kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte 

stemmeberettigede. 

 Institutionens bestyrelse skal orienteres om vedtagne ændringer. 

§12 Beslutning om foreningens ophør skal træffes af forældrerepræsentantskabet med 

mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Er repræsentantskabet 

ikke beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt møde, der altid vil være beslutningsdygtigt 

uanset fremmødet. 

 Det afsluttende repræsentantskabsmøde skal tage beslutning om anvendelse af fore-

ningens midler, idet følgende skal iagttages: 

 Sker ophævelse ikke i forbindelse med skolens ophør, skal midlerne tilfalde skolen til 

fordel for elevarbejdet. 

 Sker ophævelse i forbindelse med skolens ophør, skal midlerne tilfalde institutionen 

N. Zahles Skole til fordel for elevarbejdet. 

 Sker ophævelse i forbindelse med Institutionen N. Zahles Skoles ophør, skal midler-

ne tilfalde en institution, der ud fra et kristent livssyn og på folkekirkens grund har et 

pædagogisk sigte til fordel for børn og unge. 

 

 

 Disse vedtægter, der afløser alle tidligere vedtagne vedtægter, er vedtaget af forældrerepræsentant-

skabet ved N. Zahles Gymnasieskole den 23. oktober 2003. 
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Ansøgningsskema til N. Zahles Skoles Venner 

 

Ansøgers Navn  Dato 
 

Klasse 
 

 

Antal elever 
omfattet af 
ansøgningen 

 

 

Hvad ansøges der til 
 

 

Formål 
 

 

Ønsket beløb Kr. 
 

Samlet budget eller 
overslag 

 

Bidrag fra skolen Nej Ja Kr. 
 

Egenbetaling pr. elev Nej Ja Kr. 
 

Tidligere ansøgninger 1. 
2. 
3. 
 

 

Begrundelse for at søge N. Zahles Skoles Venner 
 
 
 
 
 
 
Andre bemærkninger 
 
 
 

 

 
Opfølgning overfor N. Zahles Skoles Venner: 

 Send regnskab/resultat senest 14 dage efter aktivitet eller tildeling 
 

 

       Godkendt                                                                                           Dato___________    


