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VEDTÆGTER 

For den selvejende institution 

HØJSKOLEN MORS 

§ 1, Hjemsted, formål og værdigrundlag 

Stk. 1. Højskolen Mors er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. 

Stk. 2. Institutionen er oprettet den 20. januar 2019 og har adressen Salgjerhøj-
vej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors. 

Stk. 3. Institutionen ejer ejendommen med matrikelnummer 37a Flade by, Flade, 
beliggende Salgjerhøjvej 36, 7900 Nykøbing M. 

Stk. 4. Institutionens formål er at drive en dansk, grundtvigsk højskole inden for 
rammerne af de gældende regler om folkehøjskoler. 

Stk. 5. VÆRDIGRUNDLAG: Højskolen Mors er en grundtvigsk kulturhøjskole, der 
bygger på fællesskab, frihed og fordybelse.  

For os er det skabende menneske i centrum. Det er et menneske med 
sans for evighed såvel for lidenskab. Vi vil skabe rum for det poetiske og 
kunstneriske, vi vil udvide vores horisont historisk og filosofisk, vi vil slibe 
vores refleksion og dømmekraft gennem samtalen og fordybelsen. Der 
skal være plads til at udforske, hvordan man håndterer de udfordringer, 
som vores samtid stiller os. Vi vil være et sted med menneskelig rumlig-
hed, stor faglig stolthed og arbejde aktivt med bæredygtighed. 

 Vi arbejder på at udvide frihedsrummet for den enkelte gennem myndig-
gørelse på alle tilværelsens områder, gennem viden og kunnen, i fest og 
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dagligdag, i poesi og prosa. Et sted hvor livsmod, livsoplysning og livsdue-
lighed er kernen. Vi vil gerne skabe et sted med højt til loftet, hvor der er 
plads til den levende samtale, båret af gensidig respekt. Der skal være 
plads til, med humor, at tage sit liv alvorligt og tage ansvar for fælleslivet i 
de nære, de samfundsmæssige og naturmæssige sammenhænge vi er sat 
i. 

 Vi ønsker at skabe et rum for demokratisk samtale, hvor man lærer at 
lytte til dem, man er uenige med. Et fællesskab hvor man kan eksperi-
mentere og lege – hvor der er plads til fejl, og hvor man kan udfordre hin-
anden og fordybe sig. Vi vil gerne have, at man bliver rustet til at iværk-
sætte projekter og tage ansvar for det demokratiske samfund, vi er en del 
af. Vi vil gerne, at elever og kursister drager ud i verden og forplanter det, 
de har fået med af livslyst, indsigt og kunnen i de sammenhænge de bliver 
en del af uden for højskolen. På samme måde kan højskolen blive en plat-
form, som gamle elever og kursister kan vende tilbage til og bruge senere 
i deres liv. 

 Mennesket er allerede sat i en verden, i en natursammenhæng, og er selv 
natur. Det er en natur, vi aktivt skal tage vare på – derfor er bæredygtig-
hed en naturlig del af grundlaget for Højskolen Mors.  

Højskolen Mors er også en egnsskole. Vi har en vidunderlig og enestående 
natur, og vi vil gerne formidle og bruge den egn, som vi er en del af med 
dens specielle natur og kulturtraditioner, så højskolen fremstår lokal for-
ankret. Vi skal være et sted, der er åbent for naboer og skolekreds samt 
være en aktiv medspiller for kommunen At tage på højskole er, at tage til 
en ø, der er revet ud af tidsstrømmen, for at den bedre kan spejle og re-
flektere samtiden. 

  

§ 2 Skolekreds 

Stk. 1. Følgende kan være medlemmer af skolekredsen: Myndige personer, for-
eninger og organisationer, virksomheder og offentlige myndigheder som 
føler tilknytning til skolen. 

Stk. 2. Privatpersoner skal udgøre flertallet af skolekredsen. 

Stk. 3. En forening, organisation, virksomhed eller offentlig myndighed kan være 
medlem af skolekredsen med én stemme på generalforsamlingen. 

Stk. 4. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges gene-
ralforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af 
et mindretal i bestyrelsen. 
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Stk. 5. Af medlemmerne opkræves et beløb ved skolens oprettelse samt kontin-
gent mindst én gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i 
skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld. 

Stk. 6. Medlemskab giver adgang til generalforsamlingen, hvor hvert medlem har 
ret til at afgive én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt frem-
møde på generalforsamling og ikke ved fuldmagt. 

Stk. 7. Skolens årsrapport udleveres fra skolen/sendes senest 14 dage før den 
generalforsamling, hvor årsrapporten skal behandles. Skolekredsens med-
lemmer har ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, bygge-
regnskaber samt oplysninger til brug for tilskudsberegning, som sendes til 
offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i samme ma-
teriale. 

 

§ 3 SKOLENS DRIFT 

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, kontingenter, 
bidrag og anden ikke tilskudsberettiget virksomhed. 

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksom-
hed til gode. Dog kan skolen i begrænset omfang anvende egne midler til 
folkeoplysningsvirksomhed i Danmark. 

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til skole- og 
undervisningsformål. 

 Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end 
skolen disponerer over. 

 

§ 4 GENERALFORSAMLING 

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer. 

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne jfr. § 11 og træf-
fer beslutning om eventuel nedlæggelse jfr. § 12. 

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april må-
ned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med dags-
orden for mødet. 

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrel-
sesformanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.  Forslag be-
kendtgøres for medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalfor-
samlingen. 
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Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrel-
sens medlemmer eller mindst 20 procent af skolekredsens medlemmer 
skriftligt ønsker det. Der indkaldes som til ordinær generalforsamling sam-
men med fremsendelse af dagsorden. 

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen 
er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer – jfr. dog § 
12 stk. 1. 

Stk. 7. Dirigenten eller ét medlem kan kræve skriftlig afstemning. Valg til besty-
relsen SKAL være skriftlig, hvis der foreslås flere kandidater, end der skal 
vælges. 

Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsam-
lingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen. 

 

§ 5 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING 

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer. 6 valgt af gene-
ralforsamlingen og 1 udpeget af Morsø Kommunalbestyrelse. Bestyrelsen 
bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og 
mænd. Skolens forstander deltager i bestyrelsesmøderne uden stemme-
ret. 

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 1. gang vælges 3 af 
de generalforsamlingsvalgte medlemmer for 1 år.  Kommunalbestyrelsens 
repræsentant er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted.  

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, 
jf. lov om folkehøjskoler § 6, stk. 2 og 3. skal medlemmet øjeblikkeligt ud-
træde af bestyrelsen. Der skal der hurtigst muligt vælges/udpeges et nyt 
medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og 4.  

Stk. 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrel-
sen eller deltage i valg af medlemmer. Medarbejderne kan vælge én re-
præsentant til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. Flertallet af bestyrelsens med-
lemmer skal have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal 
i Sydslesvig. 

Stk. 6. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte. 

Stk. 7. I etableringsfasen udgøres bestyrelsen af Svend Erik Jørgensen, Tonny 
Nedergaard, Bente Riis, Ellen Philipsen Dahl, Jens Jørgen Jensen og John 
Christiansen. Morsø Kommune kan udpege et medlem til bestyrelsen. 
Svend Erik Jørgensen er formand og Tonny Nedergaard er næstformand. 
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 Ny bestyrelse vælges på førstkommende generalforsamling efter 1. 
driftsår. Genvalg kan finde sted. 

 

§ 6 BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR 

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvar-
lig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver 
til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages fornuftige økono-
miske hensyn. 

 Bestyrelsen er ansvarlig overfor kulturministeren for, at betingelser og vil-
kår for ydelse og tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over 
for skolekredsen. 

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen eller forstanderpar.  

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejen-
dom, udnævner revisor, fastsætter elevbetalingen, godkender en årsplan 
for skoleåret og en indholdsplan for det enkelte kursus samt godkender en 
plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdi-
grundlag. 

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægt. 

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af en korrekt årsrapport i over-
ensstemmelse med de gældende regler, og for at årsrapporten indsendes 
til ministeriet inden for den fastsatte frist, og at alle bestyrelsesmedlem-
mer har underskrevet rapporten. 

Stk. 6  Bestyrelsen underretter Kulturministeriet om eventuel nedlæggelse af in-
stitutionen. 

§ 7 BESTYRELSENS ARBEJDE 

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne 
er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stem-
melighed er formandens stemme afgørende. Ved beslutninger om køb, 
salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige 
stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for. 

Stk. 2. For bestyrelsen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om 
inhabilitet. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende 
eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I 
tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at ved-
kommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. 

Stk. 3 En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til 
personers eller skolens interesse gør det nødvendigt at hemmeligholde 
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oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I 
øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens §8 om tavshedspligt 
m.v. 

St. 4. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan 
ikke modtage honorar af skolens midler. 

 

§ 8 SKOLENS DAGLIGE LEDELSE 

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har 
det pædagogiske ansvar. 

Stk. 2 Forstanderen ansætter og afskediger lærere og øvrige medarbejdere. 

Stk. 3. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens § 2 om 
inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v. 

 
§ 9 REGNSKAB OG REVISION 

 

Stk.1.  Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende 
regler om regnskab for og revision af folkehøjskoler. 

Stk. 2. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport in-
den forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig af-
give en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for med-
lemskab af bestyrelsen jf. lov om folkehøjskoler § 6. 

Stk. 4. Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

§ 10 TEGNINGSRET 

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 3 medlemmer af 
bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres. 

 

§ 11 VEDTÆGTSÆNDRINGER 

Stk. 1. Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør i 
kombination med anden skoleform samt ved ændring i skoleform skal en 
ny vedtægt godkendes af Kulturministeriet. Ministeriets godkendelse om-
fatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, værdigrundlag, 
styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved sko-
lens nedlæggelse. 
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Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægter er i overensstemmelse 
med loven. 

Stk. 3  Ændring af vedtægten skal vedtages på en generalforsamling. 

 

§ 12 NEDLÆGGELSE 

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, 
hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås et sådant flertal 
ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en 
ny generalforsamling med almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer. 

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse 
med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. 

Stk. 3 Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den 
økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået 
til behandling i skifteretten eller ved likvidation. 

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at 
den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for 
at nettoformue anvendes i overensstemmelse med st. 5. 

Stk. 5 Overskydende midler anvendes med Kulturministeriet godkendelse til sko-
leformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie skoler. 

 

Vedtaget Flade den 15. juni 2021 

 

 

 

Svend Erik Jørgensen, formand  Tonny Nedergaard, næstformand 

 

Klara Espersen   Ivan Clausen 

 

Jens Jørgen Jensen   John Christiansen 

 

 


