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Dagsorden 

 

1. Velkommen ved bestyrelsesformanden 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af stemmetællere 

4. Godkendelse af dagsorden 

5. Bestyrelsen aflægger beretning 

6. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering 

7. Arbejdsgrupperne informerer om deres arbejde og separat regnskab herfor 

8. Tilsynsførendes rapport 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til forældrekredsen 

Peter Sejersen og Jesper Marker er på valg. Peter og Jesper modtager ikke genvalg. 

10. Valg at bestyrelsesmedlemmer til skolekredsen 

          Ulrik Rosendal-Jensen er på valg og modtager genvalg. 

11. Valg af suppleanter til forældrekreds 

Karl Halbe og Pernille Halling-Bruun er på valg. Karl modtager genvalg. Pernille modtager 

ikke genvalg. 

12. Valg af suppleanter til skolekreds 

Lotte Roch, Mette Lund og Vibe Petersen er på valg. Lotte, Vibe og Mette modtager alle 

genvalg.  

13. Evt. indkomne forslag 

14. Eventuelt 

 

Referent: Heidi Sofie Hansen 

 

1. Bente Brunke bød velkommen til de få fremmødte – et tegn på ro. 

2. Britta Kofoed modtog valget som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 

Punkterne på dagsordnen læstes op. 

3. Kaj Jørgensen og Ole Hald modtog valget som stemmetællere. 
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4. Dagsordnen blev godkendt. 

5. Bente aflagde beretning. Denne lægges på skoleporten for interesserede efterfølgende. 

Denne er taget til efterretning. 

6. Udsattes et øjeblik pga. tekniske problemer.  

Efter Vibes kompetente uddybning af forældregruppernes arbejde, var Jesper klar med                    

regnskabet. Regnskabet kan rekvireres som fil (ellers 28 sider) ved at henvende sig til 

skolen. Regnskabet er taget til efterretning. 

7. Vibe Pedersen fremlagde forældrearbejdsgruppernes arbejde og organisation. 

8. Winnie Larsen-Jensen aflægger denne senere, da hun ikke var til stede ved 

generalforsamlingen. Ole fortalte om hendes sidste besøg på skolen. Hendes rapport lægges 

på hjemmesiden under evaluering snarest. Læsebåndet er specielt en hyggelig stund, som 

kan overværes af forældrene. Hvis de vel og mærke møder til tiden – kommenterer 

dirigenten, som oplever en del forsinkelse hos nogle forældre, der afleverer børn om 

morgenen. 

9. Der var gaver til Peter Sejersen og Jesper Marker for en lang tjeneste i bestyrelsen. Forslag 

Birthe Gregersen og Peter Seide. Begge er valgt til bestyrelsen. 

10. Ulrik Rosendal-Jensen er genvalgt. 

11. Lotte Roch opstiller. Karl Halbe og Lotte Roch er valgt. 

12. Her er Mette Lund og Vibe Pedersen valgt. 

13. Ingen indkomne forslag. 

14. Her kom opklarende spørgsmål omkring sammenhængen mellem forældre- og skolekreds. 

Der kom ligeledes et spørgsmål om tilsynshvervet. 

 

Britta takkede for hvervet som dirigent og takkede for ro og orden samt for bestyrelsens store 

arbejde. Hun ønskede bestyrelsen et godt arbejde det næste år. 
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