VEDTÆGTER
for
ROSKILDE KATEDRALSKOLES ELEVFORENING
(ROSKILDENSER-SAMFUNDET)

§ 1 – Navn og formål
Foreningens navn er Roskilde Katedralskoles Elevforening. Foreningens binavn er RoskildenserSamfundet. Foreningens formål er at vedligeholde forbindelsen og styrke sammenholdet mellem
gamle elever fra Roskilde Katedralskole, yde legater, yde studie- og uddannelseslån til
medlemmerne, jfr. dog § 9 samt at fremme, hvad der tjener til ære og gavn for skolen.
§ 2 – Medlemskab
Som medlem kan optags enhver tidligere elev fra Roskilde Katedralskole samt ethvert siddende
eller afgået medlem af skolens lærerkollegium.
§ 3 – Medlemsbidrag
Størrelsen af det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
§ 4 – Bestyrelse og tegningsregel
Foreningens bestyrelse består af indtil 13 af generalforsamlingen valgte medlemmer, hvoraf 6
afgår i lige år og 7 afgår i ulige år.
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.
§ 5 – Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts.
§ 6 – Revision
Foreningens årsregnskab revideres af 1 af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt revisor.
§ 7 – Midler
Foreningens midler administreres af bestyrelsen under ansvar for generalforsamlingen.
§ 8 – Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdelse den 2’den lørdag i juni og
indkaldes af bestyrelsen i foreningen. Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen. Forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før
generalforsamlingen.

Beslutninger på generalforsamlingen tages ved simpel stemmeflerhed, dog fordres til vedtagelse
af vedtægtsændringer en majoritet på 2/3 af de mødtes stemmer. Til opløsningen af foreningen
kræves vedtagelse 2 på 2 hinanden med 2 måneders mellemrum følgende, særlig hertil
indvarslede generalforsamlinger med 4/5 af de mødtes stemmer på begge generalforsamlinger.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten efter bestyrelsens bestemmelse eller når skriftlig
begæring herom fremkommer fra mindst 30 medlemmer, og bestyrelsen skal da inden 14 dage
foretage fornøden indkaldelse med 8 dages varsel.
§ 9 – Legater og studielån
Legater uddeles på baggrund af indstilling fra skolens rektor.
Legater tildeles endeligt af bestyrelsen og vil sædvanligvis være at uddele ved skolens
translokation eller i forbindelse med generalforsamlingen og års- og jubilarfesten. Legaterne
betegnes som Roskilde Katedralskoles Elevforenings eller Roskildenser-samfundets studierejselegat.
Studie- og uddannelseslån kan ydes til foreningens medlemmer.
Der kan dog i særlige tilfælde under forudsætning af rektors anbefaling ydes studie- og
uddannelseslån til elever på Roskilde Katedralskole.
Låntager skal i så fald indmelde sig i samfundet, når skoletiden er afsluttet. Lånene ydes i portioner
på indtil 10.000 kr., men således at der til den enkelte låntager i alt højst kan lånes 30.000 kr.
Forhøjelsen af lånebeløbene kan besluttes af bestyrelsen.
Låntager ydes som rente- og afdragsfri studielån i en periode på 6 år fra lånets udbetaling.
Bestyrelsen kan forlænge perioden efter ansøgning fra låntageren, således at forrentningen og
afdragsbetaling i det enkelte tilfælde udsættes, indtil uddannelsesforløbet for den pågældende
låntager er afsluttet.
Efter 6-års periodens udløb med tillæg af eventuel forlængelse forrentes lånet til enhver tid
værende restgæld med en rente svarende til Nationalbanken-diskontoen med tillæg af 2%. Renten
erlægges med halvdelen hver 11. juni og 11. december termin. Lånet afrages over en periode med
på 6 år med 1/12 hver 11. juni og 11. december termin.
Bestyrelsen kan efter låntagerens ansøgning forlænge afdragsperioden med indtil 3 år. Der kan
undtagelsesvis efter bestyrelsens bestemmelse ydes støtte til nødlidende medlemmer med beløb
på indtil 5.000 kr.
§ 10 – Opløsning
I tilfælde af foreningens opløsning overgår dens midler til Roskilde Katedralskole, at uddele som
legater til dimittender.

Således vedtaget på generalforsamlingen 28/10 1944 med ændringer 1958, 1963, 1964, 1987,
1988, 1990, 1991, 1997, 1999, 2014 og 2022.

