Feldballe d. 21. marts 2017
Indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling 2017 for Feldballe Friskole.
Generalforsamling afholdes på Feldballe Friskole tirsdag d. 25. april 2017 kl. 19.00
Dagsorden i henhold til vedtægter.
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent.
B es tyrels en aflægger beretning.
B es tyrels en forelægger den reviderede års rapport til orientering.
Oplæg og dialog vedrørende Feldballe Frie B ørnehus
B es tyrels ens inds tilling til vedtægts ændringer, s amt afs temning
a. På baggrund af Feldballe Friskoles dialog med S yddjurs Kommune omkring evt
virksomhedsoverdragelse af Feldballe B ørnehus til Feldballe Friskoles indstiller
bestyrelsen to tilføjelser til skolens vedtægter.
b. Ændringsforslagenes gyldighed er afhængige af generalforsamlingens godkendelse og
efterfølgende endelig vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling.

Forslag 1: Tilføjelse til vedtægternes §2, markeret med rød skrift.
”…frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til, og respekt for, grundlæggende
friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Feldballe Fris kole driver
endvidere efter aftale med S yddjurs K ommune privatins titution jf. Fris kolelovens § 36a og
Dagtilbudslovens §20.”
Forslag 2: Tilføjelse til vedtægternes §4, stk 3, markeret med rød skrift
”… Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen
har afslået at optage, som af et evt. mindretal i bestyrelsen. Forældre til børn i Feldballe Frie B ørnehus er
automatis k medlemmer af s kolekreds en.”
6. Valg af bes tyrels es medlemmer i forældrekreds en.
a. Louise Nielsen (modtager genvalg)
b. Mathilde Hjorth (modtager genvalg)
c. Jonathan Hvidbjerg (modtager genvalg)
7. Valg af bes tyrels es medlemmer i s kolekreds en.
a. Jannik Lund (modtager genvalg)
b. Jakob Krause (modtager genvalg)
c. Marianne Toftdal (udtræder før tid efter eget ønske)
8. Valg af s uppleanter i hhv. forældrekreds og s kolekreds
Der vælges min. 2 suppleanter, suppleanter afgår årligt.
a. Valg af suppleanter i forældrekredsen.
b. Valg af suppleanter i skolekredsen.
9. S tøtteforening en fortæller kort om deres arbejde
10. Indkomne fors lag
a. Der er ikke indkommet nogen forslag
11. E ventuelt
Af hensyn til bestilling af mad vil vi gerne bede om tilmelding til generalforsamling senest tirsdag d. 11. april.
Tilmelding sker via mail på info@ feldballe-friskole.dk

Indkaldelse og dagsorden til valg af tilsynsførende i forlængelse af den ordinære
generalforsamling for Feldballe Friskole mandag den 25. april 2017 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. Naturligvis ud fra Friskoleloven samt Bekendtgørelse
om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.
1. Valg af mødeleder under ledelse af skolens bestyrelsesformand eller skoleleder. 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.
2. Fastlæggelse af funktionsperiodens længde (dog max. 4 år).
3. Hvilken form ønskes anvendt (tilsynsførende / kommunalbestyrelsen / selvevaluering).
4. Beslutning om antal tilsynsførende, hvis tilsynet ønskes opdelt på flere personer.
5. Valg af tilsynsførende (en eller flere).
6. 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 og overholde kravene i bekendtgørelsen.
Bestyrelsen for Feldballe Friskole
21. marts 2017

