
 

 

Vedtægter for NZSV af 04.04.2019 

 
Vedtægter for Forældreforeningen N. Zahles Skoles Venner (NZSV) 

 
 

Navn og tilhørsforhold 
 

§ 1. Foreningens navn er "N. Zahles Skoles Venner" (NZSV). Foreningens hjemsted er Københavns 

Kommune. 

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

"skolen" – og foreningens overordnede fokus er den enkelte elev på skolen. 

 
 

Foreningens formål 

 
§ 3. Foreningens formål er at yde tilskud til elever, jf. § 4 og tilskud til aktiviteter jf. § 5. 

Stk. 2. Hvis der ikke er eller ikke skønnes at være tilstrækkelige midler, skal midlerne primært 

anvendes til at yde tilskud efter § 4. 

 

 
Tilskud 

 
§ 4. Foreningen kan yde tilskud til elever, hvis personlige eller hjemmets økonomiske situation er forandret 

på grund af sygdom, dødsfald, arbejdsløshed eller andet. Tilskud kan ydes til 
a) Betaling af skolepenge. 
b) Lektiehjælp eller anden hjælp I forbindelse med den daglige skolegang. 

c) Skolerejser, lejrskoleophold, ekskursioner mv., som er led i undervisningen. 

d) Sociale arrangementer for hele elevens klasse i rimeligt omfang, hvis det skønnes at være af 

stor betydning for eleven at deltage. 

Stk. 2. Tilskud til skolepenge efter stk. 1 a) ydes i perioder af et halvt skoleår og maksimalt i to 

sammenhængende perioder, med mindre der efterfølgende sker andre forandringer i den økonomiske 

situation, som kan begrunde en forlængelse af perioden. 

Stk. 3. Tilskud kan ydes i flere uafhængige perioder i skoleforløbet, hvis der er tale om forskellige 

årsager til forandringen i den økonomiske situation. 

 
§ 5. Foreningen kan yde tilskud til en bred vifte af anlægsaktiviteter, aktiviteter eller projekter, hvis 

disse kommer en større del af skolens elever til gode. Der ydes ikke tilskud til aktiviteter og projekter, der 

er - eller normalt burde anses for at være - en almindelig del af skolens drift, jf. dog stk. 2 eller som er – 

eller må sidestilles med – et socialt arrangement for hele eller dele af en klasse eller et klassetrin og/eller 

deres forældre. 

Stk. 2. Der kan i særlige situationer ydes engangstilskud til aktiviteter, der er en almindelig del af 

skolens drift, f.eks. i tilfælde, hvor skolens lærerkreds ønsker at afprøve nye pædagogiske tiltag, som 

det ikke på forhånd har været muligt at budgettere. 



 

Ansøgning og beslutning om tilskud 
 

§ 6. Ansøgning om tilskud til elever efter § 4 skal ske på ansøgningsskemaet, som kan hentes 

på skolens hjemmeside www.zahlesgym.dk. Ansøgningen skal sendes til skolens administration. 

 
§ 7. Ansøgning om tilskud efter § 5 sendes som e-mail til skolens administration. 

Ansøgningen skal som minimum indeholde en beskrivelse af aktiviteten eller projektet, hvilke elever 

aktiviteten eller projektet vil komme til gode, og relevante oplysninger om aktiviteten/projektets 

økonomi. 

Stk. 2. Ansøgningen skal behandles senest på det andet forældrerådsmøde, efter at 

ansøgningen er modtaget. 

 
§ 8. Beslutning om tilskud til elever efter § 4 træffes af forældrerådets formand sammen med 

enten rektor, vicerektor, afdelingsinspektør i grundskolen eller viceafdelingsinspektør i 

grundskolen. 

Stk. 2. Hvis forældrerådets formand er inhabil eller har fået forfald, træder forældrerådets 

næstformand i formandens sted. Hvis rektor, vicerektor eller en afdelingsleder i grundskolen er inhabil 

eller har fået forfald, træder en af de andre nævnte i dennes sted. 

Stk. 3. Kan enighed om beslutning ikke opnås, drøftes ansøgningen anonymt med 

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

Stk. 4. Tilskud må ikke ydes på en sådan måde, at udenforstående kan få kendskab til, at der 

er eller vil blive ydet tilskud. 

 
§ 9. Beslutning om tilskud til aktiviteter/projekter efter § 5 træffes af forældrerådet. 
Stk. 2. Hvis et eller flere medlemmer af forældrerådet er inhabile, kan de deltage i 

diskussionen om ansøgningen, men ikke i afstemningen. 

Stk. 3. Forældrerådet skal så hurtigt som muligt, efter at beslutning er truffet, orientere 

ansøgeren direkte. Dette gælder uanset, om det er besluttet at yde tilskud eller ej. 

 
§ 10. Alle oplysninger om sager, der vedrører tilskud efter § 4 er omfattet af tavshedspligt. 

Tavshedspligten gælder alle personer med tilknytning til skolen, som bliver bekendt med ansøgningen. 

 

 
Organisation og tegningsret 

 

§ 11. Forældrerepræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. Ved det ordinære 

repræsentantskabsmøde i foråret aflægger forældrerådet regnskab for foreningens virke i året før 

mødet. 

 
§ 12. Foreningens bestyrelse udgøres af forældrerådet. Bestyrelsesmøder afholdes som en 

integreret del af forældrerådsmøderne. Referatet indgår som en del af referatet fra 

forældrerådsmødet og offentliggøres efter samme regler som dette. 

 
§ 13. Tegningsret for foreningen har forældrerådets formand i forening med et medlem af 

ledelsesgruppen på skolen (rektor, vicerektor eller afdelingsinspektør i grundskolen). Hvis 

forældrerådets formand er inhabil eller har fået forfald, træder forældrerådets næstformand i 

formandens sted. 



 
 
 

 
Medlemskab 

 
§ 14. Foreningens medlemmer er forældrene til skolens elever. Ved "forældre" forstås 

indehavere af forældremyndigheden, subsidiært værgen til en elev. 

 
§ 15. Medlemskabet træder i kraft, når eleven begynder i skolen, og ophører samtidig med, at 

pligten til at betale skolepenge ophører ved elevens udmeldelse eller afgang. 

 

 
Kontingent og finansiering mv. 

 
§ 16. Foreningens medlemmer betaler kontingent til foreningen sammen med skolepengene. 

Beløbets størrelse godkendes af forældrerepræsentantskabet. 

Stk. 2. Medlemmerne hæfter for kontingentet på samme måde, som de hæfter for 

skolepengene. I tilfælde af foreningens konkurs, likvidation eller ophør på anden måde er 

hæftelsen begrænset til medlemmets forfaldne kontingent. 

 
§ 17. Foreningen kan modtage frivillige bidrag. Foreningen kan modtage sponsorstøtte, 

såfremt det ikke strider mod skolens værdigrundlag. Forældrerådet kan sammen med skolens 

ledelse beslutte, om et konkret sponsorat kan accepteres. 

 
§ 18. Foreningens midler anbringes bedst muligt og under hensyn til nødvendig likviditet i 

obligationer, der bliver behandlet på et reguleret marked og er anerkendt til anbringelse af umyndiges 

midler. Forslag om køb og salg af værdipapirer skal godkendes af formanden efter samråd med skolens 

administration. 

Stk. 2. Ved regnskabsårets slutning tilstræbes det, at der er et indestående minimum 
svarende til forrige års kontingent. 

 
§ 19. Foreningen afholder udgifterne til forældrerepræsentantskabets og forældrerådets 

aktiviteter. 
 

 
Regnskab og revision 

 
§ 20. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Skolens fællesadministration forestår 

regnskabsførelse og administrerer ind- og udbetalinger. Bortset fra en rent driftsteknisk mellemregning 

med skolen kan foreningen ikke påtage sig gældsforpligtelser uden forældrerepræsentantskabets 

godkendelse. 

§ 21. Revision foretages af den af institutionens bestyrelse udpegede revisor for skolens 

overordnede regnskab. Regnskabet skal underskrives af forældrerådets formand og forsynes med 

revisionspåtegning. 

 
 

Vedtægtsændringer 

 
§ 22. Forslag til ændring af vedtægterne skal udsendes samtidig med indkaldelse til det 

repræsentantskabsmøde, hvor vedtægtsændringerne skal behandles. 



Stk. 2. Repræsentantskabet kan stille ændringsforslag til vedtægtsændringerne på 

repræsentantskabsmødet. Hvis der er tale om omfattende ændringer af det fremsatte forslag, 

kan dirigenten fremsætte forslag om, at afstemning om vedtægtsændringerne udsættes til næste 

repræsentantskabsmøde. 

Stk. 3. Repræsentantskabet kan vedtage ændringer i vedtægterne, hvis 2/3 af de 

stemmeberettigede, herunder fuldmagtshavere, stemmer for ændringerne. 
Stk. 4. Institutionens bestyrelse skal orienteres om ændringer i vedtægterne. 

Opløsning 

§ 23. Beslutning om foreningens opløsning 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. 

§ 24. Ved opløsning skal foreningens midler overdrages til skolen til fordel for elevarbejdet. 

Er skolen ophørt skal midlerne overdrages til Institutionen N. Zahles Skole til fordel for 

elevarbejdet. Er Institutionen N. Zahles Skoles også ophørt, skal midlerne overdrages til 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 

Forældrerepræsentantskabet ved N. Zahles Gymnasieskole på repræsentantskabsmødet den 

04.04.2019. 

Henrik Nedergaard Thomsen, dirigent. 

__________________________________________ 

Dato Underskrift, 

Henrik Nedergaard Thomsen 

6. juni 2019




