Bestyrelsen indkalder til valgmøde af bestyrelsesmedlemmer af og blandt
forældrekredsen samt skolekredsen ved generalforsamlingen torsdag d. 21/3-2019.

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling
for Friskolen i Lemming og Børnehaven i Lemming
Torsdag den 21. marts 2019 Kl. 19.30
På Friskolen i Lemming
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formanden aflægger beretning
(Lisbeth Lausten Bang)
5. Skolelederne aflægger beretning
(Lene og Ole Kamp)
6. Børnehavelederen aflægger beretning
(Hanna Lund Petersen)
7. Det reviderede regnskab forelægges til orientering (Casper Due)
8. Indkomne forslag
9. Tilsynsførendes beretning
(Bente Bjørnkjær)
10.Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Forældrekredsens valg
På valg er:
Mads Papsø
- modtager ikke genvalg
b. Skolekredsens valg
På valg er:
Camilla Højer Brix
- modtager ikke genvalg
Mette Gjerløw Alstrup - modtager ikke genvalg
Mai-Britt Nollin
- modtager genvalg
Ifølge vedtægterne skal der hvert år vælges mindst ét medlem af og blandt forældrene til
børn i børnehaven.

11.Valg af suppleanter
Der skal vælges 3 suppleanter. Der vælges én suppleant af og blandt forældrene i
forældrekredsen. Der vælges 2 suppleanter fra skolekredsen.

a. Forældrekredsens valg
(den forældrekredsvalgte suppleant skal indtræde i bestyrelsen fra 21.
marts til midt august 2019)
b. Skolekredsens valg
12.Eventuelt
Under generalforsamlingen er skolen vært med kaffe og kage.

Bestyrelsen indkalder til valgmøde af bestyrelsesmedlemmer af og blandt
forældrekredsen samt skolekredsen ved generalforsamlingen torsdag d. 21/3-2019.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

For en god ordens skyld:
Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen.
Skolekredsen består af forældre til børn i børnehaven, forældrekredsen og andre
personer med interesse for skolen.
Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i
forældrekredsen, mens 5 medlemmer vælges af og blandt medlemmer i
skolekredsen.
Ikke på valg:
Maria Fredberg, forældrekredsvalgt i 2018
Casper Due, skolekredsvalgt i 2018
Lisbeth Lausten Bang, skolekredsvalgt i 2018
På valg:
Camilla Brix, skolekredsvalgt i 2017, modtager ikke genvalg
Mads Papsø, forældrekredsvalgt i 2017, modtager ikke genvalg
Mette Gjerløw Alstrup, skolekredsvalgt i 2017, modtager ikke genvalg
Mai-Britt Nollin, skolekredsvalgt i 2017, modtager genvalg

Under generalforsamlingen er skolen vært med kaffe og kage.

