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Handicap og specialundervisning for unge og voksne 
i Storkøbenhavn. 

 
 

§1  Navn og hjemsted 

Foreningens navn er SUKA, Handicap- og Specialundervisning for unge og 

voksne i det storkøbenhavnske område. 

Foreningens postadresse Frødings alle’ 8, 2860 Søborg 

 

§ 2  Formål 

Stk. 1. SUKA er en forening, der primært iværksætter og forestår folkeoplysende 

voksenundervisning og kulturelle og debatskabende arrangementer inden for 

Folkeoplysningslovens rammer. Undervisningstilbuddene er tilrettelagt for unge 

og voksne, som p.g.a. deres handicap har behov for særlig tilrettelagt 

undervisning. 

 

      Stk. 2. SUKA etablerer også undervisning under Lov om kompenserende 

      specialundervisning. 

 

                 Stk. 3. Foreningen er uafhængig af partipolitik. 

 

Stk. 4. Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund, der er et partipolitisk 

uafhængigt oplysningsforbund. 

 

stk. 5. SUKA entrerer primært med kommunerne i det storkøbenhavnske 

område. 

 

§ 3   Medlemskreds 

Stk.1   Medlemmer af foreningen kan være medlemmer fra  

relevante handicapkredse i det storkøbenhavnske område. 

Desuden kan optages personer over 18 år samt foreninger, institutioner eller 

organisationer, som ikke har tilsvarende eller konkurrerende formåls 

bestemmelse. 

Ethvert medlem skal kunne gå ind for foreningens formål. Partipolitiske 

dannelser kan ikke opnå medlemskab. 
 

 Stk.2. Indmeldelse sker skriftligt til foreningen. 

 Medlemskab er gyldigt, når medlemmet har opfyldt kontingentforpligtelsen. 

 

 Stk.3. Udmeldelse sker skriftligt til foreningen. 
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Stk.4 .Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. 

Kontingentet opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. 

 

 

§4. Generalforsamlingen 

stk.1.Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 

stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj 

måned.  Tidspunkt for afholdelse af næste års generalforsamlingen fastsættes på 

den årlige generalforsamling. Dagsorden samt evt. forslag i.h.t. stk. 6 udsendes 

senest 2 uger før generalforsamlingen. 

 

stk. 3 Møde-og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, 

der senest en måned forinden generalforsamlingens afholdelse er behørigt 

indmeldt.  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

stk. 4 Ethvert af foreningens medlemmer kan stemme på generalforsamlingen 

 

stk. 5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende  

punkter. 

 

  1.  Valg af dirigent 

  2.  Valg af referent og stemmetællere 

  3.  Formandens beretning 

  4.  Regnskabsaflæggelse og disponering af driftsresultat 

  5.  Behandling af indkomne forslag 

  6.  Fremtidig virksomhed. 

  7.  Fastsættelse af kontingent. 

  8.  Godkendelse af forslag til budget. 

  9. Formand for 2 år vælges blandt de indstillede i ulige år 

 10. Næstformand vælges for 2 år ad gangen blandt de indstillede i lige år 

 11. Fastsættelse af dato for næste ordinære generalforsamling. 

12.  Eventuelt. 

 

 

stk. 6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag om 

vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest  

 6 uger før den ordinære generalforsamling. 

 

stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig 

stemmeflerhed. 

 

stk.8. Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal af de fremmødte på en 

ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Ændringsforslaget skal være udsendt 

sammen med dagsorden. 
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§ 5. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det 

nødvendigt, og skal afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne 

fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. 

Generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmodning. 

 

   

 

 

§ 6. Bestyrelsen 

stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på min. 5 personer.  

 

3 repræsentanter indstilles fra LEV-området   

2 repræsentanter indstilles fra SYNS-området  

  

Formand – for 2 år, vælges på ulige år blandt de indstillede 

 

Næstformand vælges i lige år –blandt de indstillede 

 

 

Ved langvarigt forfald er det repræsentanterne for de enkelte 

handicaporganisationer, der indstiller en stedfortræder.  

 

 

stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning, 

nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 

 

 Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. Den kan nedsætte 

underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver. 

 

  Stk. 4 Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder 

bestyrelsens møder. Mødet afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, 

eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom. 

Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Bestyrelsesmødet 

afholdes inden to uger efter modtagelsen af anmodningen. 

 

Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de 

stemmeberettigede er til stede.  Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig 

flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

 

 

          Stk. 6  Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for:  

-    anvendelse af modtagne tilskud,  

-    anviste lokaler  

-    regnskab og dokumentation for virksomheden, herunder årsberetning,   
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   såfremt kommunen stiller krav om en sådan. 

                      -       det, overordnede ansvar for driften af virksomheden 

 

stk. 8 Bestyrelsen ansætter den daglige ledelse i henhold til gældende regler. 

 

 

§ 7. Valg af deltagerrepræsentanter 1 fra SukaLev og 1 fra Suka syn 

       

Valgmøde for deltagerne afholdes én gang årligt inden udgangen af november 

måned. Valgmødet annonceres i SUKAs årlige undervisningsprogrammer. 

 

Deltagerrepræsentanterne deltager i bestyrelsesmødet med taleret og ikke 

stemmeret 

 

 

§ 8 Valg af lærerrepræsentanter 

  

 På det årlige Lærermøde vælges lærer repræsentanter 

  

1 lærere repræsentant vælges for to år, i ulige år af og blandt Lev lærerne 

Læreren er repræsentant og har taleret, men ikke stemmeret 

 

1 lærere repræsentant vælges for to år, i lige år af og blandt Synslærerne. 

Læreren er repræsentant og har taleret, men ikke stemmeret i bestyrelsen 

 

 

 

 

 

§ 9 Daglig ledelse 

Lederen varetager den daglige ledelse under ansvar over for bestyrelsen og efter 

de af bestyrelsen fastsatte vilkår. 

 

§ 10 Økonomi, regnskab og revision 

 stk.1. Foreningens regnskab følger kalenderåret. 

 

stk.2. Foreningsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god 

regnskabsskik. 

 

stk.3. Regnskabet revideres af det af bestyrelsen godkendte revisionsfirma. 

 

 

§ 11 Tegningsregler og hæftelse 

stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og skolelederen eller formanden og et 

bestyrelsesmedlem.  

 Bestyrelsen kan give skolelederen eneprokura. 

Ved underskrivning af skolens regnskab vedr. tilskud under 

Folkeoplysningsloven tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 
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Bestyrelsen har givet Virksomheden Formuepleje, Tuborg Havnevej 15, 2900 

Hellerup, mandat til at investere den af bestyrelsen vedtagne sum, der ønskes 

investeret. 

 

stk.2. For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens 

formue. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen 

har modtaget i henhold til Folkeoplysningsloven eller anden tilsvarende 

lovgivning, i tilfælde hvor der opstår et krav om tilbagebetaling på grund af 

retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes bestyrelsesmedlemmerne 

som forsætlig eller uagtsom. 

 

§ 12 Eksklusion 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis et medlem efter bestyrelsens 

begrundede vurdering ikke optræder i overensstemmelse med foreningens 

formålsbestemmelse. Tilføjes: jvf. § 2 i vedtægterne 

 

§ 13  Opløsning 

 Stk. 1.Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når to tredjedele af de 

fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om ophør på to på hinanden 

følgende generalforsamlinger med mindst fire ugers mellemrum.  

 Stk. 2. Er den i § 12 stk. 1 betingelse til stede, vil en likvidation af SUKA ske efter 

følgende retningslinier: 

 Likvidationen forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. 

 Aktiver vil ikke kunne overdrages til en enkeltperson. 

 Aktiver tilfalder efter nærmere beslutning i bestyrelsen en anden form for 

handicapundervisning eller almennyttige formål. 

 

§ 14  Vedtægtsdatering og underskrift 

 

 

 

  

Således vedtaget på foreningens generalforsamling d. 16.03.2022 

  

 

 

 

 

Den 16.03.2022  Dirigentens underskrift 
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