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Vedtægter Idrætshøjskolen i Sønderborg 
 
 
 
 

§1. Hjemsted, formål og værdigrundlag 
1. Idrætshøjskolen i Sønderborg er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution med hjemsted på 

Friheds Allé 42, 6400 Sønderborg. Den er oprettet 9. oktober 1950 og ejer matrikelnumrene 2933, 
2934, 3039, 3065 og 4885, som er beliggende Friheds Allé 28, 30, 32A, 32B, 34, 36, 38, 40 og 42. 

2. Højskolens formål er at drive en folkehøjskole, hvor eleverne kan dygtiggøre sig gennem en alment 
dannende og idrætslig undervisning og samvær inden for rammerne af de gældende regler om 
folkehøjskoler. 
 

Følgende værdier danner grundlag for skolens virke: 
 

Værdigrundlag Idrætshøjskolen i Sønderborg 

Højskolens værdigrundlag er baseret på et humanistisk menneskesyn, hvor elever og kursisters personlige 
dannelse og uddannelse sker i et fællesskab baseret på demokrati, folkeoplysning, livsoplysning og idræt. 
Elever på idrætshøjskolen i Sønderborg skal rustes til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.  

Idræt er et centralt omdrejningspunkt for indholdet i skolens aktiviteter og skolens eksistensgrundlag. 
Idrætten er en værdi i sig selv, den skaber glæde, begejstring og mening for den enkelte og i fællesskabet. 
Den er også et middel til at dygtiggøre sig og få kompetencer i såvel idrætslige som almenmenneskelige 
sammenhænge. 

Idrætshøjskolen i Sønderborg blev grundlagt som et symbol på danskheden i et grænseland. Skolen værner 
om den historiske forankring og om tilknytningen til sønderjysk historie, kultur og værdier. Vedligeholdelse 
og udvikling af Idrætshøjskolen skal ske i samspil og med respekt for bæredygtighed, historie og arkitektur.  

Skolens virke skal være præget af følgende værdier: 

 

 

Demokratiske værdier 

Vi vil udvikle elevernes forståelse for aktivt medborgerskab gennem et demokratisk sindelag, der bunder i 
respekt for lige rettigheder og ansvar for fællesskabet. I et demokrati er adfærden, måden vi siger tingene 
på, og hvordan vi inddrager hinanden vigtig. Vi mener, det er af stor betydning, at såvel ansatte som elever 
inddrages i flest mulige af de beslutninger, der vedrører dem. Medindflydelse kræver, at man er parat til at 
argumentere for sine ideer, tanker og holdninger.  
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Fællesskabsværdier 

Vi vil skabe en hverdag, hvor den enkelte elev kan udtrykke sig, være sig selv og være en del af et 
fællesskab. Vi tillægger forståelse, accept og respekt for andre og andres holdninger en afgørende 
betydning. Vi opfatter hinanden som selvstændige og engagerede medmennesker og tror på, at ærlighed 
og troværdighed fremmer personlig udvikling og fællesskabets betingelser. Vi møder hinanden med 
åbenhed og tillid og vi tør tage fat om de svære ting i livet. Vi vil og tror på de nære venskaber, der udvikles 
i et tæt kostskolemiljø med idræt, debat, stillingtagen og fælles oplevelser.  

Vi vil, at et ophold på IHS medvirker til, at elever får lyst og inspiration til at etablere og indgå i forpligtende 
fællesskaber. 

 

Pædagogiske værdier 

Vi skaber inspirerende og anerkendende læringsmiljøer. Vi driver højskole, der udfordrer elevernes 
kompetencer og erkendelsesgrundlag på en legende og eksperimenterende måde. Vi ønsker, at alle tager 
medansvar for eget og for kammeraters udbytte. Vi vil skabe plads og rum til refleksion i væsentlige forhold 
i undervisningen og i det øvrige liv på højskolen. Vi giver ansatte og elever råderum til at være kreative, 
innovative og perspektiverende i hverdagen.  

Vi giver alle ansatte mulighed for faglig udvikling og værdsætter deres høje faglige niveau. Et højt fagligt 
niveau er en væsentlig forudsætning for at kunne skabe udvikling og dannelse hos eleverne 

 
 
§2 Skolekreds 
1. Skolekredsen står bag højskolens virksomhed. 
2. En myndig person med interesse for højskolen kan optages som medlem af skolekredsen mod betaling 

af det medlemskontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. 
3. En forening, en virksomhed, en kulturinstitution, en uddannelsesinstitution, en erhvervsorganisation 

eller lignende juridisk-økonomisk enhed med interesse for højskolen kan optages som medlem af 
skolekredsen mod betaling af det medlemskontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Den 
forening, virksomhed, institution eller lignende enhed, som på den måde er medlem af skolekredsen, 
vælger eller udpeger en personlig repræsentant til generalforsamlingen. 

4. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Hvis en ansøger får sin anmodning om medlemskab afvist af 
bestyrelsen, kan ansøgeren få sin sag om medlemskab taget op på førstkommende generalforsamling. 

5. Alle skolekredsens medlemmer har ret til at se årsrapport, revisors protokol og lignende om højskolen. 
Personlige repræsentanter for en forening, virksomhed, institution eller lignende enhed orienterer i 
fornødent opfang det bagland, som har valgt eller udpeget dem til skolekredsen. 

6. Gyldigt medlemskab af skolekredsen giver adgang til personligt at stemme ved generalforsamlingen. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. En forening, virksomhed, kulturinstitution, uddannelsesinstitution 
eller lignende juridisk-økonomisk enhed kan kun stemme ved at lade en på forhånd navngivet person 
møde op som personlig repræsentant.  

7. Kontingentet fra medlemmerne er driftsindtægt for skolen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for 
skolens gæld. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud.  
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8. Medlemsrettigheder – herunder stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen – forudsætter 
betaling af medlemskontingent. Medlemsrettigheder kan ikke udøves før 21 dage – svarende til 
indkaldelsesfristen til generalforsamlingen – efter betaling af medlemskontingentet.  

9. Højskolens elever, lærere eller andre ansatte kan være medlem af skolekredsen og deltage i 
generalforsamlingen, men har ikke stemmeret og er ikke valgbare til skolens bestyrelse. Bestyrelsen 
kan i særlige tilfælde indbyde andre til at deltage i mødet uden stemmeret. 

 
 
§3 Højskolens drift 
1. Højskolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, tilskud fra Dronning Margrethe og Prins 

Henriks Fond samt ved anden indtægtsdækket virksomhed. Skolens midler må alene komme skolens 
skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Dog kan skolen i begrænset omfang anvende egne midler til 
folkeoplysningsvirksomhed i Danmark. 
Overskud ved skolens drift tilfalder skolen, og skal anvendes til skolens skole- og undervisningsformål. 

 
 
 
§4 Generalforsamling 
1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. november. Der indkaldes til ordinær 

generalforsamling med mindst 21 dages varsel ved brev, e-mail, opslag på skolens hjemmeside eller 
anden betryggende måde og med mindst følgende dagsorden:  

a. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetæller  
b. Fremlæggelse af beretning om det forløbne år herunder forstanderens beretning om 

skolens drift. 
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Orientering om status i det 

aktuelle regnskabsår. 
d. Fremlæggelse af foreløbigt budget og handlingsplan for det kommende regnskabsår  
e. Indkomne forslag  
f. Fastsættelse af kontingent  
g. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
h. Eventuelt  

 
2. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være meddelt bestyrelsen senest 14 dage 

før generalforsamlingens afholdelse.  
3. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år af gangen. Medlemmerne er forpligtede til at 

betale det af generalforsamlingen vedtagne kontingent.  
4. Ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt afholdes, når 4 bestyrelsesmedlemmer, den daglige 

ledelse eller 1/3 af skolekredsens medlemmer ønsker det og angiver dagsorden. Ekstraordinær 
generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel på samme vis som ordinær generalforsamling.  

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

6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange der møder. Alle beslutninger bortset fra 
de i § 11 nævnte om vedtægtsændring m.v. træffes ved almindeligt flertal. Personvalg sker skriftligt. 
Afstemninger sker ved håndsoprækning, men kan foregå skriftligt, hvis der udtrykkes ønske om det.  

7. Skolekredsens beslutninger og uddrag af forhandlingerne ved ordinære og ekstraordinære 
generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden og opbevares 
på højskolen. 



 
 

4 
 

 
 
§ 5. Bestyrelsens sammensætning 
1. Generalforsamlingen vælger højskolens bestyrelse. Bestyrelsen består af syv medlemmer. 

Elevforeningens formand er medlem af bestyrelsen. Seks bestyrelsesmedlemmer vælges på 
generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. De seks medlemmer, som vælges på 
generalforsamlingen, vælges for to år med tre på valg i lige år og tre på valg i ulige år.  Hvis et medlem 
udtræder af bestyrelsen, vælges et nyt medlem på den efterfølgende generalforsamling. 

 
2. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. De skal være myndige. Bestyrelsen vælger selv sin formand og 

næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er desuden bestyrelse for 
skolekredsen. Højskolens elever og ansatte har ikke valgret og kan ikke vælges til bestyrelsen. Såfremt 
et bestyrelsesmedlem i valgperioden bliver generelt inhabil, kan vedkommende ikke længere være 
medlem og må udtræde straks.  

 
 
 
§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar 
1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af højskolen og er ansvarlig for dens økonomi. 

Højskolens midler skal forvaltes bedst muligt under ansvar over for skolekredsen og den ansvarlige 
minister. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til 
skolens værdigrundlag.  

2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. 
3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb og salg samt pantsætning af fast ejendom. Den fastsætter 

elevbetalingen og godkender planen for skolens overordnede kursusvirksomhed, samt en indholdsplan 
for det enkelte kursus. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, 
ligesom bestyrelsen skal underrette det ansvarlige ministerium, hvis vedtægterne ændres eller 
højskolen nedlægges. 

 
 
§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v. 
1. Bestyrelsen indkaldes af formanden, af forstanderen eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Det skal ske 

skriftligt med angivelse af dagsorden. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og sørger 
for, at beslutninger og eventuelle afstemningsresultater indføres i en beslutningsprotokol der 
opbevares på højskolen. Et medlem kan forlange, at en afvigende mening indføres kort i protokollen. 
Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.  

2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt 
flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom 
kræver godkendelse og underskrift af 5 bestyrelsesmedlemmer.  

3. Højskolen tegnes i øvrigt af bestyrelsens formand og et andet medlem af bestyrelsen.  
4. Forstanderen og 2 medarbejderrepræsentanter må deltage i møderne uden stemmeret efter reglerne 

om medarbejderråd i § 9. Forstanderens stedfortræder kan deltage i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen 
kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for 
medlemmer.  
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5. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, som hensyn til personers eller højskolens interesser gør det 
nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens 
kapitel 8 om tavshedspligt.  

6. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk 
eller særlig personinteresse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om 
inhabilitet. Det skal i givet fald fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra 
forhandlinger og afstemninger.  

7. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for højskolens forpligtelser, og de kan ikke modtage 
honorar af højskolens midler for bestyrelsesarbejdet. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder 
for bestyrelsens arbejde. 

 
 
§ 8. Højskolens daglige ledelse 
1. Den daglige ledelse varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Ved 

forstanderens fravær ud over en måned, konstitueres en anden forstander. En stedfortræder kan 
bemyndiges til at foretage retshandler inden for højskolens daglige ledelse.  

2. Forstanderen ansætter og afskediger skolens øvrige ledelse i samråd med bestyrelsen. Øvrige 
medarbejdere ansættes og afskediges af forstanderen selv. Forstanderen har det daglige ansvar for 
højskolens økonomi, som han/hun løbende skal holde bestyrelsen orienteret om ved udsendelse af 
økonomiopgørelser. 

3. Her gælder også forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.  
 

 
 
§ 9. Medarbejderråd 
1. Højskolens forstander, de fastansatte lærere og øvrige fastansatte medarbejdere kan vælge et 

medarbejderråd. Medarbejderrådet fastsætter selv en eventuel forretningsorden i overensstemmelse 
med det ansvarlige ministeriums eventuelle retningslinjer og højskolens dagligdag.  

2. Medarbejderrådet har ret til at se de økonomiske og regnskabsmæssige oplysninger, som er forelagt 
skolekredsen. Forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og reglerne om tavshedspligt i 
forvaltningslovens kapitel 8 gælder også for medarbejderne.  

3. Medarbejderne vælger to repræsentanter for henholdsvis pædagogisk personale og 
teknisk/administrativt/praktisk personale til sammen med forstanderen og/eller evt. dennes 
stedfortræder at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.  

4. Bestyrelsen kan indhente medarbejderrådets udtalelse i alle højskolens anliggender.  
 
 
§ 10. Årsrapport og revision 
1. Regnskabsåret følger kalenderåret.  
2. Årsrapporten revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.  
3. Driftsregnskab og status laves af højskolen hvert år inden den 1. april. Det opstilles og revideres i 

overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af folkehøjskoler. Revisionen skal 
være afsluttet inden den 15. april, hvorefter det sammen med revisionsprotokollen sendes til 
bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive årsrapporten og erklære på tro og love, at de er 
retmæssige bestyrelsesmedlemmer ifølge § 5.  
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4. Årsrapporten skal være tilgængelig for deltagerne i generalforsamlingen. Inden næste regnskabsårs 
begyndelse, skal bestyrelsen lave et nyt budget, eventuelt blot i hovedtal. Skolekredsens medlemmer 
og højskolens medarbejdere har ret til at se drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter samt 
byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. 

 
 
§ 11. Vedtægtsændring/nedlæggelse 
1. Vedtægterne kan ændres på generalforsamlingen efter reglerne om indkomne forslag, der er udsendt 

til alle skolekredsens medlemmer senest 14 dage før mødet. Det sker i så fald med 2/3 flertal af de 
mødte repræsentanter. Hvis et forslag alene opnår almindeligt flertal, kan det vedtages med 
almindeligt flertal af de mødte medlemmer på en ny generalforsamling, der afholdes mindst to uger og 
højst syv måneder efter den første afstemning.  

2. Ændring af højskolens formål eller beslutning om dens nedlæggelse skal ske efter samme regler som 
vedtægtsændringer, dog med obligatorisk to generalforsamlinger. Bestyrelsen skal i så fald fungere, 
indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til 
skifteretsbehandling eller likvidation. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af højskolens aktiver, og 
for at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen 
anvendes med det ansvarlige ministeriums godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende 
regler om folkehøjskoler.  Overskydende midler anvendes med Kulturministeriets godkendelse til skoleformål, 
der støttes i henhold til gældende regler om folkehøjskoler.  

3. Nærværende vedtægter træder i kraft den 2. november 2019 og træder i stedet for tidligere vedtægter 
senest revideret 29. oktober 2016.  
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