3. april 2017

Du/I indkaldes hermed til:
GENERALFORSAMLING på VNI
For bestyrelsen ved Vestermose Natur- og Idrætsfriskole samt
Støtteforeningen for Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.
T0RSDAG D. 27. 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. 17:30..
Tilmelding kræves af hensyn til beregning af kuverter. Til skolens
kontor: kontor@vestermosefriskole.dk inden d. 21/4.

STØTTEFORENINGENS DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning ved formand Tina Nielsen
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
4. Foreslået vedtægtsændringer:

1:Forslag om 1(én)revisor, samt 1 revisor suppleant.
2: forslag om at der i §11….”Støtteforeningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer”…. ”Blandt skolens bestyrelse eller ansatte finder og
udpeger det 6. medlem”….Markeret med rødt i udleverede vedtægter. Ønskes ændret til….”det 6. medlem udpeges blandt skolebestyrelsens
medlemmer, eller ansatte på skolen og/eller i børnehaven”.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Tina Nielsen er på valg – ønsker ikke genvalg
Kirsten Petersen er på valg – ønsker ikke genvalg
Lea Toft er på valg – modtager genvalg
Anders Vestergaard er på valg – modtager genvalg som suppleant

6. Valg af revisor samt revisorsuppleant
Anja Krag er på valg som revisor
Elsebeth Rygaard er på valg som revisor suppleant

7. Indkomne forslag

Forslag som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Sendes til formand Tina Nielsen – tina.nielsen@optimera.dk

8. Eventuelt

SKOLEBESTYRELSENS DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
Foreslået Heidi Korngaard

3. Valg af tilsynsførende
Foreslået Elisabeth Haulund

4. Bestyrelsesformandens årsberetning
5. Skolelederens årsrapport
6. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
7. Valg til bestyrelsen
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer blandt forældrekreds
Tine Wiegaard Hansen er på valg – ønsker ikke genvalg

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer blandt skolekreds
Henrik Stig Andersen er på valg – ønsker genvalg
Christina Navne Jørgensen er på valg – ønsker genvalg
Jens Toft er på valg – ønsker genvalg

c. Valg af 2-3 suppleanter fra hhv. forældre- og skolekreds
Præsentation af nye kandidater til hhv. bestyrelse og suppleantposter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, suppleanter for 1 år.
Overvejer du at stille op så kontakt gerne næstformand Henrik Stig Andersen på hsa_1977@hotmail.com for at høre mere.
Forklaring: Skolekreds = de som har er meldt ind i ”kredsen omkring skolen” og dermed har opnået valgret og valgbarhed (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 skolen (for disse er der krav om også at være meldt ind i Skolekredsen).

8. Foreslået vedtægtsændringer:

Forslag om at følgende tilføjes i §2: ”Vestermose natur- og idrætsfriskole driver endvidere efter aftale med Slagelse kommune
privatinstitution jf. Friskolelovens § 36a og Dagtilbudslovens § 20.”

9. Indkomne forslag
10. Eventuelt
Vel mødt til en hyggelig aften.

Med venlige hilsner
Vestermose Natur- og Idrætsfriskole

