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Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 10. april 2019
kl. 1900.
Foreløbig dagsorden.
1. a) Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Lene Nissen
b) Valg af referent – Bestyrelsen foreslår Geert Ohlfsen-Bagge
c) Valg af stemmetællere
2. Ledelsens mundtlige beretning – Ved Jens Bald – skriftlig beretning udsendes
som bilag 1
3. Fremlæggelse af revideret regnskab – Ved Geert Ohlfsen-Bagge – årsrapport
udsendes som bilag 2
4. Fremlæggelse af budget for 2019 og skolepengebetaling 2020 – Ved Geert
Ohlfsen-Bagge, udsendes som bilag 3.
5. Tilsynsførende mundtlige redegørelse – Ved Connie Stendahl Rasmussen,
udsendes som bilag 4.
6. Vedtægtsændring – Ved Bestyrelsen - Bestyrelsen indstiller flg.
vedtægtsændring:
Bestyrelsen foreslår, at antallet af suppleanter ændres fra 2 til 3.
Dermed skal vedtægternes § 4 stk. 2 ændres fra "Forældrekredsen vælger en 1.
og 2. suppleant for de medlemmer af bestyrelsen, der er valgt af og blandt
forældrekredsen." til "Forældrekredsen vælger en 1., 2. og 3. suppleant for de
medlemmer af bestyrelsen, der er valgt af og blandt forældrekredsen."
Begrundelsen er, at bestyrelsen enkelte gange har oplevet at mangle
suppleanter i løbet af året, når bestyrelsesmedlemmer af forskellige årsager
trækker sig fra bestyrelsesarbejdet.
Der har de seneste år været mange arbejdsopgaver, som bestyrelsen har brugt
meget tid på at løse, og det vil der også være de kommende år i forbindelse
med ombygning osv. Derfor er det nødvendigt, at der altid er nok
bestyrelsesmedlemmer at fordele opgaverne mellem.
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Der en pæn interesse for at blive valgt som suppleant, således at der har
normalt kampvalg til de to suppleantposter. Derfor finder bestyrelsen det både
hensigtsmæssigt og realistisk, at der fremover kan vælges 3 suppleanter.
Forslaget blev vedtaget på generalforsamlingen i 2018 og er derfor til endelig
vedtagelse.
7. Valgmøde:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Opstilling, præsentation og valg af kandidater til bestyrelsen:
Jens Bald – på valg – genopstiller ikke
Cecilie Kærn – ikke på valg
Ida Gustav – på valg – udtrådt af bestyrelsen
Iben Lindemark – ikke på valg
Rikke Borbjerg Jacobsen – ikke på valg
Sune Skuldbøl Vraa Nielsen – på valg
Helene Støvring – ikke på valg
Opstilling, præsentation og valg af kandidater til suppleant poster for en
1-årig periode:
Kim Ljungbeck – på valg
Sif Haastrup – på valg
Herefter forsætter det ordinære skolemøde/generalforsamling.
8. Forslag til vedtægtsændring – Ved bestyrelsen - Bestyrelsen indstiller en række
vedtægtsændringer på baggrund af henvendelse fra Ministeriet for Børn og
Undervisning. Ministeriet har gennemgået skolens vedtægter og anmoder om, at
disse bliver bragt i overensstemmelse med gældende love og bekendtgørelser.
Vedtægter med ændringer udsendes som bilag 5.
Såfremt ændringer vedtages, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
torsdag d. 25. april 2019 kl. 1700, hvor vedtægtsændringerne er eneste punkt på
dagsorden.
9. Valg af tilsynsførende. Bestyrelsen foreslår genvalg for to år af Connie Stendahl
Rasmussen.
10. Indkomne forslag skal være kontoret i hænde senest 25. marts 2019.
11. Eventuelt
Bilag udsendes når de foreligger.

