VEDTÆGTER
for
Foreningen
AspIT - Kompetencecenter

AspIT - Kompetencecenter er en forening af udbydere af AspIT uddannelsen.

Foreningens navn, hjemsted og formål:
§1
Navnet er AspIT - Kompetencecenter.

§ 2.
Foreningens hjemsted er Vejle Handelsskole.
§ 3.
Foreningens formål er at drive AspIT - Kompetencecenter.

Medlemmer
§ 4.
Som medlemmer optages de skoler der efter forudgående aftale udbyder uddannelsen.
Inden der indgås aftale – partnerskabskontrakt – mellem Vejle Handelsskole og en
anden skole om udbud af uddannelse skal styregruppen meddele sin accept.
Hvert enkelt medlem af styregruppen har vetoret over for indgåelse af aftale med en
skole og optagelse som medlem af foreningen.
Skoler, der udbyder uddannelsen, skal være medlemmer af foreningen.
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Generalforsamling:
§ 5.
Generalforsamlingen – ordinære og ekstraordinære – indkaldes med højst 4 ugers og
mindst 8 dages varsel ved almindelig brev eller mail til foreningens medlemmer.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.

Valg af dirigent.

2.
3
4.

Forelæggelse af årsberetning til godkendelse
Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
Forelæggelse af anvendelse af overskud eller dækning af tab.

5.
6.

Forelæggelse af næste års aktivitetsplan til godkendelse.
Forelæggelse af næste års budget til godkendelse.

7.
8.
9.

Valg af styregruppe.
Valg af revisor
Eventuelt.
§ 6.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflerhed og således at hvert medlem har en
stemme.
Beslutninger om foreningens opløsning kræver minimum 2/3 flertal.

Styregruppe:
§ 7.
Foreningen ledes af en styregruppe bestående af én repræsentant fra hver af
partnerskabsskolerne. Repræsentanten kan give møde til godkendt suppleant.
Der kan kun vælges en person fra hver deltagende skole.
Foreningen tegnes af den samlede styregruppe.
Styregruppen vælger af sin midte en formand, der ikke må være fra Vejle Handelsskole.
Styregruppen skal sikre udarbejdelse af og stille som forslag til Generalforsamlingen:
1.
2.
3.

Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til årsregnskab.
Det kommende års aktivitetsplan.
Det kommende års bidrag og budget
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Kontingent
§ 8.
Hvert medlem betaler et af generalforsamling fastsat bidrag til foreningen.
Bidraget skal dække foreningens omkostninger til drift af kompetencecentret.
Bidraget opkræves i første kvartal.
I 2008 er bidraget fastsat til kr. 25.000-.
Administration m.v.
§ 9.
Vejle Handelsskole administrerer og er sekretariat for foreningen.
Vejle Handelsskole, der ejer rettighederne til det materiale der danner grundlag for
uddannelsen, modtager betaling for udgifterne til varetagelse af opgaverne for
foreningen.

Udmeldelse
§ 10.
Et medlem kan udmelde sig af foreningen med det i partnerskabskontrakten fastsatte
varsel.

Eksklusion
§ 11.
Misligholder et medlem sine forpligtelser kan medlemmet ekskluderes efter en
beslutning truffet af styregruppen med 2/3 flertal.
Misligholdelse kan eksempelvis bestå i manglende betaling af kontingent, manglende
overholdelse af forskrifter for uddannelsesforløbet, illoyal optræden m.v.
Er der ikke enighed om eksklusionen i styregruppen, kan spørgsmålet af et medlem
forelægges på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
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Aflevering
§ 12.
Ved ophør af medlemskabet uanset grund skal medlemmet straks aflevere alt materiale
det har modtaget fra foreningen og Vejle Handelsskole og ophøre med at udbyde
uddannelsen.

Regnskabsaflæggelse og revision:
§ 13.
Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller
statsautoriseret revisor.
Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor.

Foreningens opløsning
§ 14.
Træffer en generalforsamling beslutning om opløsning af foreningen opgøres
foreningens eventuelle formue og overskydende beløb fordeles mellem medlemmerne.
Alt materiale skal afleveres til Vejle Handelsskole og efter opløsningen er ingen af de
medvirkende skoler berettiget til at anvende materialet til gennemførelse af lignende
uddannelser.

Vejle, den 13/11 2008

Vejle, den 13/11 2008

______________________________________________________________________
For Vejle Handelsskole
Direktør Morten Weiss-Pedersen
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