Klitmøller Friskole

Dagsorden for generalforsamlingen den 25. april 2013
kl. 19.00  21.00
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Skolelederen aflægger beretning.
4. Børnehavelederen aflægger beretning.
5. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.
I dag sidder Thomas Baun, Martin Eigenbroth, Helle Konradsen og Lotte Løndal (Jesper
Wittrup er fungerende suppleant for Helle). Thomas og Helle på valg i år. (Helle modtager
ikke genvalg)
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i skolekredsen.
I dag sidder Sjoerd Kok, Finn Wilkens og Anna Thorsager. Finn er på valg i år og
modtager ikke genvalg
8. Valg af suppleanter i henholdsvis skolekreds og forældrekreds.
I dag sidder Sarah Lykke og Jesper Wittrup. Begge er på valg. Jesper modtager ikke
genvalg.
9. Vedtægtsændringer.
Vores vedtægter foreskriver at ændringer skal vedtages på 2 generalforsamlinger. På
sidste generalforsamling stemte et flertal for ændringerne. For at ændringerne får
gyldighed, skal et flertal altså bekræfte ændringerne denne gang:
a. § 19 stk 2 og 3 ændres til dette “Stk. 2. Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter
vedtagelse på en generalforsamling. Stk.3. På generalforsamlingen skal ændringerne
vedtages af de fremmødte med mindst totredjedeles flertal.”

b. § 17 ændres fra start til dette “Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen.
Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og
skolens bestyrelse ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse af skolen i henhold til
gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter. Stk.2. Efter bestyrelsens
retningslinier ansætter skolelederen ligeledes vikarer...” (ingen ændringer i resten af
§17)

c. § 14, stk 5 ændres til “Skolens leder ansætter og afskediger skolens lærere og andet
fastansat personale i enighed med mindst én af de øvrige tegningsberettigede.”

10. Indkomne forslag: Ingen.
11. Eventuelt.

Vedrørende valg, står der følgende i vores vedtægter.
§ 10
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst
4 skal være forældre til børn på skolen.
Stk.2.
Bestyrelsen skal sammensættes af 4 medlemmer
valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen,
mens 3 vælges af og blandt alle medlemmer i skole
kredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer, idet
forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter særskilt. Dette sker på generalfor
samlingen. Valget skal gennemføres efter § 10 stk.
4, idet bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er
personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer.
Stk.3.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår
skiftevis med 3 og 4 årligt, første gang med
4 efter foretagen lodtrækning. Hvis dagsordenen for
det vælgende organ indeholder en tillidsafstemning,
kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i
funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med
almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillids
votum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse
tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg
af bestyrelsesmedlemmer.
Stk.4.
Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de fire
forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene
bringes i forslag af forældre og alene vælges på
stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelses
medlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis
deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod
forældrenes ønske.
styrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger
truffet af den organisation, institution, forening eller
lignende, som har valgt eller udpeget den pågæl
dende.
Stk. 5.
Forslag til og valg af bestyrelsesmedlemmer afgives
skriftligt.
Stk. 6.
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst
to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal
vælges af og blandt forældrene.

