
Du/I indkaldes hermed til: 27. marts 2015 

GENERALFORSAMLING på VNI 
For bestyrelsen ved Vestermose Natur- og Idrætsfriskole samt 
Støtteforeningen for Vestermose Natur- og Idrætsfriskole. 

TIRSDAG D. 28. APRIL. KL. 19:00 – 21:00 – i skolens aula. 

!!! For de som er interesserede vil skolen, inden selve 
generalforsamlingen, være vært ved en bid aftensmad fra kl. 
18:15. Tilmelding kræves af hensyn til beregning af kuverter. Til 
skolens kontor: kontor@vestermosefriskole.dk inden d. 21/4. 

 

SKOLEBESTYRELSENS DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent for den samlede generalforsamling 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsesformandens årsberetning 

4. Skolelederens årsrapport 

5. Valg til bestyrelsen 
Linda Juul Thomsen er på valg – modtager genvalg 
Tine Wiegaard Hansen er på valg – modtager genvalg 
Maria Gorju er på valg – modtager genvalg. 
Præsentation af nye kandidater til hhv. bestyrelse og suppleantposter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, suppleanter for 1 år. 

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer blandt forældrekreds 

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer blandt skolekreds 

c. Valg af suppleanter fra hhv. forældre- og skolekreds  
Forklaring: Skolekreds = de som har er meldt ind i ”kredsen omkring skolen” (dette er for alle som vil være med og danne fast 
grundlag for skolen og forudsætter ikke at man har/får børn på skolen. Kræver tilmelding og optagelse via skolens kontor. 100,- kr. 
pr år). Forældrekreds = de som har børn i skole/børnehave (for disse er der krav om også at være meldt ind i Skolekredsen). 

6. Indkomne forslag: 

a. Køb af skole- og børnehavebygninger 
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at VNI køber Vestermose Skole og Børnehave. Købsprisen er kl. 4 millioner med 
500.000,- i udbetaling. 

b. Indførsel af et optagelsesgebyr for fremtidige og nuværende skolehjem 
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der skal betales 1200,- i et optagelsesgebyr.  
Besløbet kan betales på en gang eller fordeles over 12 måneder med kr. 100,- ekstra sammen med skolepengene. 
Gebyret indbetales af alle nuværende og fremtidige skolehjem. 

7. Eventuelt 

 

STØTTEFORENINGENS DAGSORDEN: 

1. Bestyrelsens beretning ved formand Louise Schaub 

2. Kassererens fremlæggelse af regnskab 

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Louise Schaub er på valg – modtager ikke genvalg 
Ann Thomsen er på valg – modtager genvalg 
Kirsten Petersen er på valg – modtager genvalg 
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4. Valg af revisor samt revisorsuppleant 
Revisor Anja Krag modtager genvalg 

5. Indkomne forslag 
Forslag som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen. Sendes til LT_1311@yahoo.dk  

a. Forslag til vedtægtsændring til afstemning 
Nuværende § 11:  

”Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Det tilsigtes også at have 1-2 suppleanter i støtteforeningen, som inviteres til at 

deltage i alle bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. 

På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmerne for 2 år, idet der hvert år afgår 2 medlemmer. Det afgøres ved lodtrækning, 

hvem der afgår på første generalforsamling. 

Blandt skolens bestyrelse eller ansatte finder og udpeger bestyrelsen for Vestermose Natur- og Idrætsfriskole det femte medlem til 

støtteforeningens bestyrelse på den ordinære generalforsamling. Såfremt det udpegede medlem fratræder støtteforeningens bestyrelse 

før valg, vælger skolens bestyrelse et nyt medlem. Såfremt medlemmet ikke længere er en del af skolens bestyrelse eller stab, skal 

skolens bestyrelse vælge et nyt medlem. 

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. De kan ikke modtage honorar af foreningens midler. ” 

Ændringsforslag til § 11: 

”Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Det tilsigtes også at have 1-2 suppleanter i støtteforeningen, som inviteres til at 

deltage i alle bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. 

På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmerne for 2 år, og afgår skiftevis med 2 og 3 medlemmer årligt. Det afgøres ved 

lodtrækning, hvem der afgår på første generalforsamling. 

Blandt skolens bestyrelse eller ansatte finder og udpeger bestyrelsen for Vestermose Natur- og Idrætsfriskole det femte medlem til 

støtteforeningens bestyrelse på den ordinære generalforsamling. Såfremt det udpegede medlem fratræder støtteforeningens bestyrelse 

før valg, vælger skolens bestyrelse et nyt medlem. Såfremt medlemmet ikke længere er en del af skolens bestyrelse eller stab, skal 

skolens bestyrelse vælge et nyt medlem. 

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. De kan ikke modtage honorar af foreningens midler. ” 

6. Eventuelt 

 
 

 

Vel mødt til en hyggelig aften. 

 

Med venlige hilsner 

Personalet, skolebestyrelsen samt støtteforeningen ved Vestermose Natur- og 

Idrætsfriskole. 
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