Liselund Højskole
Skolekreds

Om Liselund Højskole
Liselund Højskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.
Liselund Højskoles formål er at drive en seniorhøjskole inden for
rammerne af de gældende regler om folkehøjskoler.
Liselund Højskole grunder sig på den grundtvigske højskoletradition. Liselund Højskole ser det som sin dannelsesopgave at gøre
eleverne klogere på livet, verden og sig selv ud fra den grundbetragtning, at livet er en løbende fortælling, der hele tiden skal
gøres gældende.
Undervisning og samvær skal berige og inspirere til eksistentielt
og fagligt at indgå i forpligtende fællesskaber som aktive medborgere i et demokratisk samfund.
Højskolelivet på Liselund Højskole skal kendetegnes ved kvalitet,
faglighed og hjemlighed i undervisning, samvær, i arkitektur og
indretning, måltider og fælles oplevelser.
Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som
tillige har det pædagogiske ansvar. Bag skolens drift står en lovpligtig skolekreds. Skolekredsen udøver sin medindflydelse på
en årlig generalforsamling.
Om Liselund Højskoles Skolekreds
Liselunds Højskoles Skolekreds er højskolens helt grundlæggende og nødvendige demokratiske fundament og bagland.
Skolekredsens medlemmer deltager som stemmeberettigede i
højskolens generalforsamlinger, hvor de bl.a. vælger et flertal af
skolens bestyrelsesmedlemmer blandt kredsens medlemmer.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen med vægt
på særlige kompetencer eller navngivne foreninger, kommuner m.v.
Bestyrelsesmedlemmer vælges/udpeges for 2 år ad gangen, men
genvalg/genudpegning kan ske.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. Flertallet af bestyrelsens
medlemmer skal have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske
mindretal i Sydslesvig.

Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte.
Bestyrelsen sigter efter at have en afbalanceret sammensætning af
kvinder og mænd.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af
marts måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages
varsel med dagsorden for generalforsamlingen. Skolens årsrapport
udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før generalforsamling.
Medlemmerne af Skolekredsen har endvidere ret til indsigt i drifts-,
anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til
brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.
Kontingent
Af medlemmerne opkræves et kontingent mindst én gang årligt.
Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Kontingent er p.t. af bestyrelsen fastsat til:

• 100 kr. pr. enkeltmedlem
• 300 kr. for foreninger og institutioner.

Indmeldelsen sendes til via email: liselund@liselund.dk
Kontingent indbetales på skolekredsens konto eller via
MobilePay:
Sparekassen Sjælland-Fyn
Reg.nr.: 0524 - Konto: 0000 359 728

MobilePay 756313
Skriv venligst ‘Skolekreds’ i emnefeltet.
Dine fordele
•
Mulighed for at deltage i generalforsamling og udøve din
demokratiske indflydelse på højskolens drift og udvikling.
•

Mulighed for at lade dig indvælge i højskolens bestyrelse.

•

Indgående information om højskolens drift og udviklingsplaner.

•

Nyhedsbreve fra højskolens forstander.

Vi takker på forhånd for din interesse og støtte.

Liselund Højskole
Slotsalleen 44
4200 Slagelse
5852 3120
Mail: liselund@liselund.dk
Web: www.liselund.dk
Facebook: www.facebook.com/LiselundHoejskole

