
Indkomne forslag  
 

Ændring af vedtægter  
 
For at opdatere vedtægterne, så de er nutidssvarende forslå ændring af ordlyd i, og 
med følgende begrundelse: 
 
§1 stk.2: Skolen har solgt den gamle adresse i Holte og har købt nye og fremtidssikrede lokaliteter i Gilelleje. 

Derfor skal adressen også ændres i vedtægterne  

 

§4 stk.3:   Et væsentligt punkt på generalforsamlingen er gennemgang/ fremlæggelse af årsrapporten. 
Generalforsamling i maj vil derfor give bedre mening, da det er umiddelbart efter godkendelse og 
indrapportering af årsrapporten. Ændringen betyder, at næste generalforsamling allerede 
afholdes i maj 23 

 
§8 stk. 2: I praksis er det ledelsen på skolen som ansætter medarbejderne.  
 
 
Ændringerne vil blive som følger:  

 
 
Følgende ordlyd  
 
 

§ 1. Hjemsted og formål 
 

Stk. 1. Holte-Hus Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. 
 

Stk. 2. Institutionen er oprettet den 18/6 1958 og har adresse Vejlesøvej 41, 2840 Holte. 
 

Stk.3. Institutionens formål er at drive en efterskole for ordblinde med specifikke læse- og 
stavevanskeligheder, inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Skolen er godkendt 
med et samlet særligt undervisningstilbud. 

 
Ændres til  
 
 

§ 1. Hjemsted og formål 
 

Stk. 1. Holte-Hus Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. 
 

Stk. 2. Institutionen er oprettet den 18/6 1958 og har adresse Havregårdsvej 24, 3250 Gilleleje. 
 

Stk.3. Institutionens formål er at drive en efterskole for ordblinde med specifikke læse- og 
stavevanskeligheder, inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Skolen er godkendt 
med et samlet særligt undervisningstilbud. 



 
 

 
 
 
Følgende ordlyd  
 
 

§ 4. Generalforsamlingen 
 

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer. 
 

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 11, og træffer beslutning om skolens 
nedlæggelse, jf. § 12. 

 
Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Den indkaldes af 
bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med dagsorden for mødet, med mindst følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forstanderens beretning 
4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 
5. Indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
8. Eventuelt. 

 

 

Ændres til  

 

§ 4. Generalforsamlingen 
 

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer. 
 

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 11, og træffer beslutning om skolens 
nedlæggelse, jf. § 12. 

 
Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Den indkaldes af 
bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med dagsorden for mødet, med mindst følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forstanderens beretning 
4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 
5. Indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
8. Eventuelt. 

 

 



Følgende ordlyd  
 

§ 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 medarbejderne bortset fra viceforstanderen og lærerne. 
Forstanderen foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne. 

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

 

 

Ændres til  

§ 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 medarbejderne bortset fra viceforstanderen. 

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

 

 

Hvis ændringer af en, to eller alle tre vedtægter vedtages, så skal de, for at træde i kraft, vedtages på en 
ekstra ordinær generalforsamling  

 

Forslaget er fremsat af bestyrelsen den 08.novenber 2022 
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