
13. marts 2023

Til forældrekredsen og skolekredsen ved Friskolen Asgaard
samt medlemmer af Støtteforeningen Asgaard
og andre interesserede

Indkaldes til GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 29. marts kl. 19.00
Sted: Friskolen Asgaard

Vi afholder som sædvanlig generalforsamling sammen med skolens støtteforening.

Tidsplan som følger:

19.00 Velkomst, fællessang og præsentation af alle fremmødte.

Friskolen Asgaards generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen og skolekredsen

Præsentation af dem der er på valg.
På valg i bestyrelsen er:

- Hans Peter Søe (Genopstiller)
- Finn Zink (Genopstiller)
- Mona Tuborg (Ikke på valg)
- Eva Olesen (Ikke på valg)
- Christina Haunstrup (Ikke på valg)
- Louise Clausen (Genopstiller)
- Pernille Sig Jensen (Genopstiller)

5. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds.

6. lndkomne forslag.
- Ændring af vedtægter omkring ansættelse og afskedigelse

7. Eventuelt.

Pause: Kaffe og kage



Støtteforeningen Asgaards generalforsamling onsdag d. 29. marts 2023.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftligt
(brev/mail) og være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Fastlæggelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret

kontingent, dvs. 100, - kr. pr. person.

5. Indkomne forslag

6. Valg af 2. bestyrelsesmedlemmer og 2. suppleanter

På valg til bestyrelsen er:

Kirsten (genopstiller)

Annelene (genopstiller)

Korna (genopstiller)

Morten (ikke på valg)

Benny (ikke på valg)

Karin (genopstiller som suppleant)

Birgitte (genopstiller som suppleant)

7. Valg af 2. revisorer

8. Eventuelt

Med venlig hilsen,
de to bestyrelser

Vi gør opmærksom på, at hvis man ikke er forældre og ønsker at stemme til skolens
bestyrelse, skal man ved indgangen skrives op til skolekredsen. Det er gratis at være
medlem af skolekredsen.


