Indkaldelse og dagsorden til
Feldballe Friskoles ordinære generalforsamling
mandag den 23. april 2012 kl. 19.00 på Feldballe Friskole
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Bestyrelsen aflægger beretning.
Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.
Valg af suppleanter i forældrekredsen
Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.
Valg af suppleanter i skolekredsen
Indkomne forslag.
Eventuelt.

På valg til bestyrelsen er:







Inge-Lise Kousholt (genopstiller) *
Solveig Mikkelsen *
Henrik Friis (genopstiller) **
Flemming Sloth **
Kent Olsen (genopstiller) **
Erik Langholm**

*Valgt af forældrekredsen
**Valgt af skolekredsen

Bestyrelsen for Feldballe Friskole
30. marts 2012

Indkaldelse og dagsorden til valg af tilsynsførende
i forlængelse af den ordinære generalforsamling for Feldballe Friskole
mandag den 23. april 2012 på Feldballe Friskole
Ifølge Friskoleloven påhviler det forældre til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med
skolens almindelige virksomhed. Bestyrelsen skal derfor sørge for, at forældrekredsen
træffer beslutning om tilsyn med skolens undervisning.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Valg af mødeleder. Mødeleder kan ikke være ansat på skolen og kan ikke være
kandidat. Mødeleder påser, at mødet er lovligt indkaldt, og at valget foregår i
overensstemmelse med reglerne herom, herunder reglerne for tilsynsførendes
valgbarhed jf. Friskolelovens § 9b. Skolen stiller sekretærmæssig bistand til rådighed
for skolekredsens valg af tilsynsførende.
Fastlæggelse af funktionsperiodens længde (dog max. 4 år).
Hvilken form ønskes anvendt (tilsynsførende / kommunalbestyrelsen /
selvevaluering).
Beslutning om antal tilsynsførende, hvis tilsynet ønskes opdelt på flere personer.
Valg af tilsynsførende (en eller flere).
Evt.

Hver forælder kan afgive stemme på det antal personer svarende til det besluttede højeste
antal tilsynsførende. Hvis mindst en eller flere forældre ønsker det, skal afstemningen ske
hemmeligt.
Ved beslutning om flere tilsynsførende er kandidaterne valgt i rækkefølge efter størrelsen
af det personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.
Enhver forælder har ret til på mødet at foreslå kandidater som tilsynsførende. Det skal dog
være med vedkommendes accept.
Bestyrelsen for Feldballe Friskole
30. marts 2012

Til
medlemmer af Feldballe Friskoles
forældrekreds og skolekreds
Feldballe, den 30. marts 2012
Vedr.: Ordinær generalforsamling og valg af tilsynsførende.
Vedlagt finder I indkaldelse og dagsorden til hhv. Feldballe Friskoles ordinære
generalforsamling samt valg af tilsynsførende.
1) Stemmeberettigede på generalforsamlingen er:
-

Medlemmer af forældrekredsen. Man er automatisk medlem af forældrekredsen,
hvis man har børn på skolen og er indehaver af forældremyndigheden.

-

Medlemmer af skolekredsen. Forældrene samt andre af bestyrelsen godkendte
medlemmer. Der vil være mulighed for at blive optaget som medlem af
skolekredsen umiddelbart inden generalforsamlingens start kl. 19.00.

2) Valg af tilsynsførende
Stig Madsen fortsætter ikke som skolens tilsynsførende, hvorfor forældrekredsen skal
vælge ny tilsynsførende med virkning fra skoleåret 2012/2013. Forældre fra bestyrelsen
foreslår Jens Mose som ny tilsynsførende. Jens har været mangeårig skoleleder på
Børnenes Friskole i Skejby og er certificeret tilsynsførende. Alle forældre har ret til at
foreslå kandidater.
3) Tilmelding af hensyn af bestilling af smørrebrød
I løbet af aftenen er bestyrelsen vært ved smørrebrød og øl/vand. Vi har derfor brug for
tilmelding til generalforsamlingen, hvilket skal ske pr. mail til skolens kontor
(info@feldballe-friskole.dk) senest torsdag den 12. april 2012.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen ved Feldballe Friskole

