Vedtægter
for den selvejende institution Tisvilde Højskole.
§ 1. Hjemsted, værdigrundlag og formål.
Stk. 1.
Tisvilde Højskole, der blev oprettet i 1967, er en selvejende institution med hjemsted
i Gribskov kommune.
Stk. 2.
Tisvilde Højskole er verdens første højskole for pensionister, og højskolens formål er
gennem sine aktiviteter at give pensionister og seniorer - 50 + - mulighed for en
fortsat personlig udvikling og et engagement i samfundsspørgsmål.
Stk. 3.
Undervisningsudbuddet skal være varierende og alsidigt, og højskolen skal være
stedet, hvor der skabes mulighed for socialt samvær, tryghed, selvstændighed og
fællesskab.
§ 2. Højskolens højeste myndighed.
Stk. 1.
Højskolens højeste myndighed er Danske Seniorers hovedbestyrelse.
Inden 1. maj skal Danske Seniorers hovedbestyrelse som minimum behandle
følgende punkter:
• Beretning om højskolens virksomhed i det forløbne år.
• Forelæggelse af højskolens regnskab/budget.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
Stk. 2.
Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære hovedbestyrelsesmøde, skal være
hovedbestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet.
§ 3. Bestyrelsen.
Stk. 1.
Formanden for højskolen vælges af Danske Seniorers hovedbestyrelse.
Landsformanden for Danske Seniorer er født medlem af højskolens bestyrelse.
3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant vælges blandt Danske Seniorers
hovedbestyrelse.
Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal og 2 bestyrelsesmed-lemmer
vælges på ulige årstal.
Genvalg kan finde sted.

Stk 2.
Bestyrelsen tiltrædes af forstanderen og 1 personalerepræsentant samt 1 repræsentant
fra Tisvilde Højskoles venner og 1 repræsentant udpeget af Faglige Seniorer. De 3
sidstnævnte med stemmeret.
Ligeledes tiltrædes bestyrelsen af 1 observatør fra Gribskov kommune.
Stk. 3.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4.
Bestyrelsen holder møder, når formanden eller 4 medlemmer finder det nødvendigt.
Dog mindst 4 gange om året.
Stk. 5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 6.
Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til
personer eller skolens interesse gør det nødvendigt. I øvrigt gælder bestemmelserne i
forvaltningsloven om tavshedspligt.
Stk. 7.
Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen.
§ 4. Regnskab.
Stk. 1.
Institutionens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal revideres af
registreret revisor.
Stk. 2.
Institutionens midler skal anbringes i overensstemmelse med de af Justitsministeriets
fastsatte bestemmelser for anbringelse af midler, der er båndlagt for myndige
personer. Med henblik på at opnå en købekraftsikret placering af institutionens
formue skal bestyrelsen dog have adgang til investeringer af institutionens midler ved
køb af fast ejendom.
Stk. 3.
Institutionens aktiver skal stedse lyde på institutionens navn og så vidt muligt være
noteret som tilhørende institutionen.

§ 5. Skolens daglige drift.
Stk. 1
Den daglige ledelse varetages af forstanderen som tillige har det pædagogiske ansvar.
Forstanderen ansætter og afskediger personalet.
Stk. 2.
Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet
og kap. 8 om tavshedspligt m.v.
Stk. 3.
Institutionen tegnes i forhold til tredjemand af forstanderen.
Ved optagelse af lån, køb og salg af fast ejendom eller større og usædvanlige
indkøb/salg skal såvel formanden som forstanderen underskrive i forening, før aftalen
er bindende for institutionen.
§ 6. Nedlæggelse
Stk. 1.
Såfremt en enstemmig bestyrelse og hovedbestyrelsens flertal finder, at institutionen
er overflødig, eller at det er hensigtsmæssigt, at den ophæves, kan institutionen
ophæves.
Stk. 2.
Nedlæggelse af institutionen kræver 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer, og skal
vedtages på 2 af hinanden følgende uafhængige hovedbestyrelsesmøder.
Stk. 3
Ved ophævelse/nedlæggelse afsættes forlods det nødvendige beløb til dækning af
løbende forpligtigelser.
De midler, der herefter måtte være til disposition overgår til Danske Seniorer
klausuleret således, at de skal anvendes til omsorgsarbejde for pensionister.
§ 7. Ikrafttrædelse
Stk. 1. Disse vedtægter er enstemmigt vedtaget på det ordinære
hovedbestyrelsesmøde den 6.april 2016 med ikrafttrædelse den 6.april 2016.
Stk. 2. Alle tidligere for institutionen gældende vedtægter er efter april 2016 trådt ud
af kraft.

Formand,
Jens Kampmann

Dirigent
Jørgen Fischer

