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Nvhedsbrev fra friskolen

Nu har friskolen været i gang i 8 måneder og vi s§lder jer at fortælle om vores skole. Vi har haft travlt, men

heldigvis lønner det sig med en stØt stigende elevfremgang, som selvfølgelig skyldes at Anne Wraae og

lærerne laver en rigtig god skole. Det rygtes i Hjørring og det er jo dejligt.

Onsdag d. 13 april kl. 1900 holder vi den Ordinære Generalforsamling for Friskolen og for Støtteforeningen

i festsalen på skolen. Alt dette kan I læse nærmere om i den indkaldelse, der vedlægges. Denne aften kan

man høre om skolens første år, trivslen og den faglige stolthed, der er kommet til at kendetegne skolen

samt om skolens mål og visioner fremadrettet. Vi vil rigtig gerne se jer til generalforsamlingen, da det ville

være en god tradition at samles en gang om året om friskolen, da den i den grad er med til at præge byen og

omegnen.

Selvom I ikke kan komme til generalforsamlingen, vil vi gerne have jeres støtte alligevel og håber vi får så

mange medlemmer som muligt i skolekredsen. Der er et årligt kontingent på 100 kr. og det skal indbetales

på konto nr. 9070 t625t7OLO5 i Sparekassen Vendsyssel (husk at oplyse navn, adresse og evt. e-mail

adresse.) Kontingentet forvaltes af Støtteforeningen og går til friskolen.

Vi skal nok love at blive bedre til at udsende nyhedsbreve, men der har været lidt for mange gøremål

omkringopstartenafskolen.HåberdoglharfulgtlidtmedpåVoreshjemmeside,@,
og ikke mindst på vores Facebookgruppe "Friskolen for Hundelev og Omegn" hvor der ugentligt bliver lagt

billeder og tekst op omkring skolens hverdag.

Hvis I ønsker at stØtte med et større beløb eller evt. et firmasponsorat tager vi imod dette med kyshånd.

Kontakt Claus Larsen, kasserer i stØtteforeningen på tlf. 23 33 43 22 eller på mail faelledvei3l@nordfiber.dk

Støtteforeningen samler penge ind til alt det sjove, der ligger ud over skolens normale drift. Det er derfor
gennem Skolekredsens kontingenter og stØtteforeningens indsamlinger og sponsorater, at der bliver råd til
iPads, frugtordning, onsdagsmad, skolepatruljens tur til Legoland, udflugter, lejrskoler osv. osv.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Friskolen for Hundelev & Omegn

Støtteforeningen for Friskolen for Hundelev & Omegn

Friskolen for Hundelev og Omegn, CVR 36216166. Kontakt: Anne Wraae tlf. 20351133 e-mail: aw@hundelevfriskole.dk



Hundelev d 15.3.16

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for Friskolen for Hundelev & Omegn,
onsdag d. 13. april 2016 kl. 19.00 i festsalen på Hundelev Skole.

Der gøres opmærksom på at forældre til børn, der er indmeldt på skolen, automatisk har stemmeret
på generalforsamlingen, hvorimod øwige borgere kun har stemmeret, hvis de er medlem af
skolekredsen og har indbetalt 100 kr. pr. person på skolens konto i Sparekassen Vendsyssel
9070 L625170105. Ved indbetaling husk at oplyse navn, adresse og evt. e-mail adresse.

Dagsorden

1. Velkomstv. formand Susan Ohrt
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetællere
5. Bestyrelsen aflægger beretning, v. formand Susan Ohrt
6. Revisor aflægger regnskab
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra forældrekredsen
B. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra skolekredsen
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Den nuværende bestyrelse: Peter Pedersen, Karin facobsen, Mette Sørensen, Kim førgensen, Niels

Terkelsen, Mette Toft Pedersen, Susan Ohrt og to suppleanter: Rasmus ]uhl Olesen og Kathrine
Thunbo, hvor sidstnævnte ikke ønsker genvalg.

Samme aften vil Friskolens Støtteforening aflægge regnskab for året Derefter vil der være valg til
denne bestyrelse. Bestyrelsen har dette år været Mette Sørensen, Claus Larsen, Lone Toft Pedersen,

Tina Brixen og Camilla Isaksen, hvor de to sidstnævnte ikke ønsker genvalg.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for friskolen for Hundelev & Omegn

Friskolen for Hundelev & Omegn, CVR 35216166. Kontakt: Anne Wraae, tlf 2035 1133, aw@hundelevfriskole.dk


