Hundelev den 3. april 2019
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for Friskolen for Hundelev & Omegn
onsdag den 24. april 2019 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 øvrige borgere kun har stemmeret, hvis de er medlem af skolekredsen
og har indbetalt 100 kr. pr. person på skolens konto i Sparekassen Vendsyssel 9070 1625170105 eller
via mobilepay til nr. 35964. Ved indbetaling: Husk at oplyse navn, adresse og evt. e-mailadresse. Send
evt. mail til ag@hundelevfriskole.dk. Seneste indbetaling er ved selve generalforsamlingen.
Dagsorden
1. Velkomst v. formand Susan Ohrt
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetællere
5. Bestyrelsen aflægger beretning, v. formanden
6. Skoleleder, Anne Wraae, fortæller om årets gang.
7. Revisor aflægger regnskab, Kim Jørgensen med yderligere kommentarer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra forældrekredsen
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra skolekredsen
10. Støtteforening aflægger beretning og regnskab, derefter valg hertil.
11. Indkomne forslag
12. Eventuelt
Friskolens bestyrelse: Karin Jacobsen, Susan Ohrt, Kristian Kristensen, Peter Pedersen, Mette
Sørensen, Kim Jørgensen, Niels Terkelsen og suppleanter: Mette Toft Pedersen og Rasmus Juhl Olesen.
De understregne er på valg i år og suppleanterne er på valg.
Støtteforeningens bestyrelse: Anne Louise Grønborg, Lars Ledet, Mette Sørensen, Claus Larsen og
Pernille Hjortholm Holmberg. Som suppleanter Kristina Høst Andersen og Maria Bakurowitz Elley Pedersen.
På valg er de understregne og suppleanterne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Friskolen for Hundelev & Omegn

Friskolen for Hundelev & Omegn, CVR 36216166. Kontakt: Anne Wraae, tlf 2035 1133, aw@hundelevfriskole.dk

Hundelev, den 3. april 2019
Kære skolekredsmedlem.
Nu er det tid til fornyelse af dit medlemskab af skolekredsen for Friskolen for Hundelev &
Omegn.
Vi har brug for din støtte ikke mindst moralsk, da vi synes skolen er et aktiv for byen og
omegn.
Vi beder dig derfor betale 100,- kr. på skolens mobilepay 35964 eller konto 9070 –
1625170105 senest den 23. april.
Hermed er du velkommen til generalforsamlingen onsdag den 24. april kl. 19.00 – se
vedhæftede indkaldelse.
På generalforsamlingen kan du – som skolekredsmedlem - stemme og stille op til skolens
bestyrelse og til støtteforeningens bestyrelse.
Støt op ved at give dit bidrag. 😊

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Friskolen for Hundelev & Omegn

Friskolen for Hundelev og Omegn, CVR 36216166. Kontakt: formand Susan Ohrt tlf. 3024-9052 e-mail: oh@hj-gym.dk

