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Vedtægter for Dalum Lærlinge

§1
Foreningens navn er: DALUM LÆRLINGE.
§2
Foreningens formål er:
At støtte og vedligeholde kontakt imellem Dalum Landbrugsskole og tidligere elever, samt
sørge for udpegning af repræsentanter til Dalum Landbrugsskole's bestyrelse.
At støtte og vedligeholde forbindelsen mellem Dalum Landbrugsskole samt Kold College og
deres elever og mellem disse indbyrdes.
§3
Medlem af foreningen kan enhver blive, som har været elev på Dalum Landbrugsskole
(samt den tidligere Korinth Landbrugsskole) eller på Kold College, eller mindst 1 år har virket som lærer. ved en af skolerne. Dalum Lærlinge er paraplyorganisation for de 2 afdelinger.
§4
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af mødte stemmeberettigede. Generalforsamlingen indkaldes
med mindst 14 dages varsel via relevante fagblade og foreningens hjemmeside. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med samme varsel som til de ordinære generalforsamlinger. Hvis 25 medlemmer forlanger det, skal bestyrelsen indkalde til
en ekstraordinær generalforsamling.
§5
Den ordinære generalforsamling holdes i forbindelse med et sommermøde/årsmøde. Ved
denne aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed siden sidst afholdte generalforsamling. Ved den ordinære generalforsamling behandles:
A. Forslag stillet af bestyrelsen eller medlemmerne (forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse).
B. Regnskabet.
C. Foreningens virksomhed, opgaver og øvrige forhold.
D. Valg af bestyrelse og revisorer.
Med undtagelse af lovændringer (se § 9) afgøres foreningens anliggender ved almindelig
stemmeflerhed. På forlangende kan afstemningen foregå skriftligt.
§6
Bestyrelsen består af 5 10 medlemmer, som alle vælges af generalforsamlingen. Der vælges 5 fra Kold College og 5 fra Dalum Landbrugsskole. Valget foregår for 2 år ad gangen.
, dog første gang i 2005 vælges 5 for 1 år og 5 vælges for 2 år. Der vælges 3 medlemmer
til bestyrelsen i lige år og 2 i ulige år. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand samt foreningens sekretær.
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§7
Bestyrelsen holder møder efter behov. Der skal føres forhandlingsprotokol over bestyrelsens møder vedrørende foreningen. Bestyrelsen er ansvarlig for anvendelsen og anbringelsen af foreningens pengemidler. Den skal drage omsorg for at:
A.
B.
C.
D.

Planlægge årsmødet.
Indkalde til generalforsamling.
Udpege repræsentanter til Dalum Landbrugsskole's bestyrelse.
Nedsætte 2 underudvalg. Det ene skal varetage interesser for medlemmer ved Dalum Landbrugsskole, og det andet skal varetage interesser for medlemmer ved Kold
College.

§8
Regnskabsåret er 1. april - 31. marts. Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen for 1
år ad gangen. Hvis et medlemskab af en eller anden grund er ophørt, kan medlemmet optages på ny ved efterbetaling af det sidst forfaldne medlemsbidrag.
§9
Forandringer i disse love - såvel som foreningens opløsning - kan kun foretages på en ordinær generalforsamling, når forslag herom indgives til bestyrelsen, og når 2/3 af de til
generalforsamlingen mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forandringen.
Hvis der ikke opnås flertal for dette, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling,
og her gælder almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder fordeles dens formue mellem Dalum Landbrugsskole og Kold College.

Således vedtaget på generalforsamlingen i 2022 med ikrafttræden pr. 01.04.2023.
2005 og på generalforsamlingen i 2008.

September 2013:
"Mejeribrugets uddannelsescenter ved Dalum UddannelsesCenter" ændret til "Kold College".
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