Holtensminde 23. marts 2013

Ordinær generalforsamling 21.3.13 kl.
19.30 på Sofiehøj Friskole
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af referent
Valg af dirigent.
Valg af tilsynsførende.
Bestyrelsen aflægger beretning.
Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
Skolelederens aflægger beretning.
Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.
Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Ad 1.: Jonathan Dennis valgtes.
Ad 2.: Lene Bastholm forældrekredsen valgtes. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var
rettidigt indkaldt.
Ad 3.: På bestyrelsens indstilling valgtes Michael Munch Jurcenoks som tilsynsførende.
Ad 4.: Jakob Brixtofte aflagde bestyrelsens beretning for 2012. Beretningen er vedlagt i bilag.
Ad 5.: Michael Høegh Vilain gennemgik den reviderede årsrapport. Årsrapporten er vedlagt i bilag.
Ad 6.: Gitte Tanzer aflagde ledelsens beretning for 2012. Beretningen er vedlagt i bilag.
Inden behandlingen af punkt 7 foreslog bestyrelsen, at valghandlingerne for skole- og forældrekreds
afvikledes som én valghandling idet skole- og forældrekredsen er sammenfaldende. Dette
accepteredes af generalforsamlingen.
Ad 7./8.: Jf. vedtægterne var der valg til tre bestyrelsesposter. På valg var Bernt Hessel, Tristan Vesti
Nielsen og Marc Bassompierre.
Bernt Hessel og Marc Bassompierre genopstillede. Desuden opstillede Arne Stentoft, og disse valgtes
enstemmigt af generalforsamlingen.
Forældrerepræsentanter i bestyrelsen er dermed: Jacob Brixtofte, Michael Høegh Vilain, Heidi
Hammerlund Jørgensen, Jonathan Dennis, Marc Bassompierre, Bernt Hessel og Arne Stentoft.

Ad 9.: René Gunvig og Nada Jørgensen valgtes enstemmigt af generalforsamlingen.
Ad 10.: Bestyrelsen foreslog mindre ændringer til vedtægternes $10, stk. 7 således at dette lyder

Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal fordelingen mellem forældreog skolekreds i bestyrelsen opretholdes, f.eks. kan et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem
kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem
udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.
Desuden foresloges et nyt $10, stk. 9:

I det tilfælde at forældrekreds og skolekreds er sammenfaldende foretages kun én samlet
valghandling og det besluttes på generalforsamlingen i hvilken rækkefølge suppleanterne
indtræder, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer udtræder i valgperioden.
Begge forslag blev vedtaget af generalforsamlingen med mere end 2/3-deles flertal, men skal jf.
vedtægternes $19, stk. 2 vedtages på endnu en generalforsamling for at træde i kraft. Bestyrelsen
meddelte, at der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Åbent Husarrangementet i april.
Bestyrelsen fremlagde derefter et oplæg til regler for deltagelse i arbejdsweekender. Forslaget
affødte en del debat og gode betragtninger som bestyrelsen vil inddrage i formuleringen af reglerne.
Disse forventes fremlagt på den ekstraordinære generalforsamling.
Ad. 11.: Intet at referere.
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