GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 19. APRIL 2018 KL. 17.00-18.30
I KIRKEN

---oooOooo--DAGSORDEN:
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Forelæggelse af det reviderede og godkendte årsregnskab
2017 til orientering

4.

Forelæggelse af det vedtagne budget 2018 til orientering

5.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Tine Fallesen (modtager ikke genvalg)
Dennis Hou Holck (modtager ikke genvalg)
Anne Gram Jørgensen (modtager ikke genvalg)

6.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
På valg er:
Kasper Berg Jørgensen
Troels Stenstrøm Kristiansen

7.

Valg af tilsynsførende

8.

Indkomne forslag

9.

Eventuelt

Venlig hilsen
Bestyrelsen for NYBORG FRISKOLE

§7
Regler for valg af bestyrelsesmedlemmer (uddrag af vedtægternes §7)
Stk.4. Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer og – i de år
hvor der skal ske valg af tilsynsførende – gældende regler for valg af tilsynsførende samt
tilsynsregler. For begge valg gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder
har ret til at foreslå kandidater på generalforsamlingen.
Stk.5. Hvert medlem har én stemme.
Stk.6. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed
over et barn på skolen.
Stk.7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte
medlemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra
beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 11, stk.2.
Stk.8. Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan
deltage i generalforsamlinger og i givet fald hvilke personer.

Stk.11. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et medlem ønsker det.
Stk.12. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hver forælder afgive
stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer
svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal
tilsynsførende.
Stk.13. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af
stemmelighed foretages lodtrækning.
Stk.14. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, tilsynsførende kan finde sted.

