VEDTÆGTER FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND

1

NAVN

1.1

Centerets navn er AOF Center Midtjylland (AOF MIDT), og er en forening i
henhold til folkeoplysningsloven.

2

HJEMSTED

2.1

Centerets dækningsområde er følgende kommuner: Lemvig, Struer, Holstebro,
Skive, Ringkøbing-Skjern, Herning, Viborg, Ikast-Brande, Silkeborg,
Skanderborg, Aarhus, Odder, Horsens, Hedensted og Samsø.

2.2. Centeret er hjemmehørende i Silkeborg Kommune.
3

FORMÅL

3.1.

Centeret skal gennem sine skole-, undervisnings- og formidlingsaktiviteter i
øvrigt i overensstemmelse med de grundlæggende værdier: lige ret, lige værd
og lige muligheder for alle virke for at udbrede viden og forståelse for værdier
af samfundsmæssig og kulturel karakter, herunder om det internationale
samarbejdes betydning. Centeret skal på samme grundlag medvirke til en
udbredelse af demokratiet i samfundet og stimulere interessen for aktiv
medvirken i samfundets organisation.
AOF MIDTs undervisningsaktiviteter er forankret i centerets værdigrundlag,
der er udmøntet i ”de bærende værdier”:

3.2. AOF MIDT tager udgangspunkt i det sociale, selvstændige og værdige
menneske. AOF MIDT ønsker ud fra et helhedssyn på menneske-, familie-,
arbejds- og samfundsliv, at øge mulighederne for den enkeltes personlige,
faglige, almene livsudfoldelse og aktive deltagelse i fællesskaber med andre.
3.3. AOF MIDT ønsker at fremme et ligeværdigt menneskesyn og en
samfundsbevidst livsholdning – hvor evnen og muligheden for at træffe
kvalificeret valg står centralt. AOF MIDT har en særlig forpligtelse over for
korttidsuddannede og marginaliserede grupper i skoleudbuddet.
3.4. AOF MIDT ønsker at medvirke til at fremme kultur- og erhvervsfornyelsen i
det midtjyske område. AOF MIDT ønsker at være med til at skabe udvikling og
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til at tage nye undervisnings- og formidlingsinitiativer.

3.5. AOF MIDT ønsker at indgå som konstruktiv medspiller i et samarbejde med
øvrige uddannelsesudbydere i det midtjyske område. AOF MIDT ønsker at
være en organisation, der gennem samarbejde samler og koordinerer trådene
på skoleprojekter og uddannelse i det midtjyske område.
3.6. AOF MIDT’s bestyrelse arbejder for, at alle AOF-aktiviteter bliver udbudt i alle
kommuner i centerets forpligtigelsesgeografi. AOF-aktiviteterne kan udbydes
af centeret selv eller af andre AOF-enheder.
3.7. AOF MIDT’s bestyrelse arbejder for at fremme et godt og konstruktivt
samarbejde mellem lokale AOF-enheder i centerets forpligtigelsesgeografi.
3.8. AOF MIDT indgår aftale med lokale AOF-enheder inden for centerets
forpligtigelsesgeografi om enten medlemskab af eller en tilknytning til centeret
herunder aftale om etablering af administrative fællesskaber samt samarbejde
om udvikling, markedsføring og interessevaretagelse.
3.9

AOF MIDT ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker spændende
og kompetente medarbejdere. AOF MIDT ønsker en løbende udvikling og
dialog i hele organisationen.

3.10. Formålet med AOF MIDT’s skoleaktiviteter, undervisning og formidling søges
bl.a. opfyldt ved:
• At medvirke til, at alle borgere får tilbud om AOF-folkeoplysning efter den til
enhver tid gældende lov om lokalt tilskud til lokal folkeoplysning.
• At fremme grund-, efter- og videreuddannelse af unge og voksne.
• At understøtte den enkeltes muligheder for at kunne fungere fleksibelt på
arbejdsmarkedet.
• At fremme debat om væsentlige samfundsemner.
• At fremme kulturelle aktiviteter.
• At fremme anden virksomhed, der kan forbedre borgernes livs- og levevilkår.
3.11. AOF MIDT indgår i AOF-fællesskabets udviklingsarbejde og deltager i AOF
Danmarks Hovedbestyrelse i henhold til AOF Danmarks vedtægter og
forretningsorden.
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3.12 AOF Center Midtjylland er godkendt iht. AOF Danmarks vedtægter som et
AOF-Center.
3.13 AOF MIDT’s bestyrelse godkender årligt en handlingsplan for arbejdet med at
styrke etablering og udvikling af alle AOF-aktiviteter i alle kommuner i
centerets forpligtigelsesgeografi jf. pkt. 3.6, og for hvorledes centeret vil styrke
AOF’s position i lokalområderne samt for arbejdet med at udbygge et godt
samarbejde med øvrige AOF-enheder i centerets forpligtigelsesgeografi jf. pkt.
3.7.

3.14 AOF MIDTs indtægter må udelukkende anvendes til AOF MIDTs formål, jf.
pkt. 3.1-3.13.
Centeret er tilsluttet AOF Danmark og omfattet af AOF Danmarks formål og
vedtægter.
4

MEDLEMMER

4.1

Som medlemmer kan repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen
optage:
1. AOF-enheder, der er hjemmehørende i Region Midtjylland, jf. dog 4.2
2. Andre organisationer eller institutioner, der kan tilslutte sig foreningens
formål

4.2

AOF-aftenskoler kan kun optages via fusion med en af nedenstående AOF
MIDT enheder:
AOF MIDT/vest:
Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer.
AOF MIDT/øst:
Silkeborg, Skive og Viborg
AOF øst/syd:
Hedensted, Horsens, Odder og Skanderborg.
AOF/Aarhus:
Aarhus og Samsø.

4. 3 Medlemmer optaget i medfør af 4.1, punkt 2, kan med et års varsel til udgangen
af et kalenderår melde sig ud af foreningen ved skriftlig meddelelse herom til
bestyrelsen.
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5

REPRÆSENTANTSKAB

5.1
5.2

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed
Repræsentantskabet består af:
1) seks medlemmer udpeget af hver af de i punkt 4.2 nævnte enheder,
forudsat at enheden er tilsluttet/en del af AOF MIDT.
2) seks medlemmer udpeget af LO/FH i Region Midtjylland.
3) seks medlemmer udpeget af Socialdemokraterne i Region
Midtjylland.
4) et medlem udpeget af hver af de i 4.1, punkt 2, nævnte.
Ansatte i ledelse og administration samt undervisere med hovedbeskæftigelse i
AOF MIDT eller andre AOF-virksomheder, kan ikke udpeges til
repræsentantskabet.

5.3

Der afholdes et ordinært repræsentantskabsmøde i april kvartal.
Repræsentantskabsmødet skal indkaldes pr. mail med mindst tre ugers varsel
med angivelse af dagsorden.
Repræsentantskabsmøderne afholdes i Region Midtjylland.

5.4

Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmøderne, skal være
formanden i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.

5.5

Endelig dagsorden med indkomne forslag samt eventuelt den reviderede
årsrapport med revisionspåtegning skal være fremlagt på foreningens kontor,
og kopi heraf kan afhentes de sidste otte dage før afholdelsen af
repræsentantskabsmøderne.

5.6

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes senest 14 dage efter at 1/3 af de tilsluttede organisationer skriftligt
har begæret dette med motiveret dagsorden.

5.7

Kun medlemmer af repræsentantskabet har stemmeret. Bestyrelsen kan
beslutte, at mødet kan overværes af andre end medlemmer af
repræsentantskabet og bestyrelsen, og at disse kan tildeles taleret.

5.8

Repræsentanter fra AOF Danmark har ret til at deltage i
repræsentantskabsmødet med taleret, men uden stemmeret.

5.9

Repræsentantskabsmedlemmer, der i henhold til den til enhver tid gældende
tilskudslovgivning ikke er valgbar, kan ikke vælges til foreningens bestyrelse.
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5.10 De ordinære repræsentantskabsmøder afholdes under iagttagelse af følgende
dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6
6.1

Valg af dirigent
Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
Godkendelse af den reviderede årsrapport med tilhørende
revisionsberetning
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand for bestyrelsen (ulige år)
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelt

BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer AOF
Danmarks medlemsorganisationer:
•
•
•
•
•
•

Formand valgt af/blandt repræsentantskabets medlemmer i ulige år for
to år.
To medlemmer valgt af repræsentantskabet blandt
repræsentantskabsmedlemmer fra hver af de i 5.2, punkt 1, medlemmer
Et medlem valgt af repræsentantskabet blandt de i 5.2, punkt 2,
medlemmer
Et medlem valgt af repræsentantskabet blandt de i 5.2, punkt 3,
medlemmer
Medarbejderne kan derudover vælge et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan selvsupplere med medlemmer svarende til højst en
tredjedel af den samlede bestyrelse.

6.2

Bestyrelsens valgperiode er to år.

6.3

Bestyrelsen er ansvarlig over for repræsentantskabet for foreningens
virksomhed.

6.4

Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand

6.5

Af bestyrelsens forretningsorden skal det fremgå, at kun de
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repræsentantskabsvalgte deltager i behandling af løn- og arbejdsaftaler for
ledelse og øvrige medarbejdere
6.6

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

7

SUPPLEANT

7.1

Såfremt formanden udtræder af bestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig med
ny formand frem til først kommende repræsentantskabsmøde.
Udtræder et bestyrelsesmedlem, har bestyrelsen bemyndigelse til at udpege et
nyt bestyrelsesmedlem efter indstilling fra den afdeling/organisation det
afgående bestyrelsesmedlem kommer fra.

8

DAGLIG LEDELSE

8.1

Centeret ledes af en centerleder.

9

TEGNING

9.1

Centeret tegnes af foreningens formand i forening med to
bestyrelsesmedlemmer eller formanden i forening med et bestyrelsesmedlem
og et medlem af den daglige ledelse eller af den samlede bestyrelse.
De tegningsberettigede kan give prokura.

10

REGNSKAB

10.1 Centerets regnskabsår er kalenderåret.
10.2 Centerets regnskaber revideres af en af repræsentantskabet valgt revisor.
Revisor vælges for en periode af et år.
10.3 Årsrapporten skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og
passiver, finansielle stilling samt resultatet.
11

VEDTÆGTER

11.1

Centerets vedtægter skal godkendes af AOF Danmark.

11.2 Vedtægterne kan kun ændres på et repræsentantskabsmøde, og kun hvis 2/3
af de mødte medlemmer af repræsentantskabet stemmer for ændringen.
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12

OPLØSNING

12.1 Centeret kan kun opløses af repræsentantskabet og kun såfremt 2/3 af
medlemmerne stemmer for.
12.2 Såfremt der ikke på repræsentantskabsmødet opnås det krævede flertal, men
2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning, indkalder bestyrelsen til nyt
repræsentantskabsmøde med mindst 14 dages varsel, hvor forslaget
kan vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for.
Bestyrelsen forestår likvidationen.
12.3 Overskydende midler skal anvendes i overensstemmelse med foreningens
formål, krav fra tilskudsydere, og efter godkendelse af AOF Danmark.
12.4 Centerets arkiv fremsendes til AOF Danmark til opbevaring.

Godkendt på repræsentantskabsmøde den 13. december 2004
Vedtægterne er ændret på repræsentantskabsmødet den 14. maj. 2007.
Vedtægterne er ændret på repræsentantskabsmødet den 11. december 2007.
Vedtægterne er ændret på repræsentantskabsmødet den 8. maj 2008.
Vedtægterne er ændret på repræsentantskabsmødet den 26. maj 2009.
Vedtægterne er ændret på repræsentantskabsmødet den 1. december 2010.
Vedtægterne er ændret på repræsentantskabsmødet den 24. maj 2011.
Vedtægterne er ændret på repræsentantskabsmødet den 22. maj 2013.
Vedtægterne er ændret på repræsentantskabsmødet den 14. maj 2014.
Vedtægterne er ændret på repræsentantskabsmødet den 27. maj 2019.

Midtjylland, maj 2019

_______________________
Dirigent
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