
Referat fra GENERALFORSAMLINGEN 
i støtteforeningen for Aabenraa Friskole den 23. okt. 2018: 
 

Dagsorden jf. vedtægter:     

1.  Valg af dirigent 

2.  Formandens beretning 

3.  Kassererens beretning 

4.  Fastlæggelse af kontingent   

- Bestyrelsen foreslår uændret kontingent  

5.  Behandling af indkomne forslag – nedlæggelse af foreningen 

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter 

7.  Valg af revisor og 1 revisor suppleant 

8.  Eventuelt 

 

ad 1.  Valg af dirigent 

Werner blev valgt. 

Dirigenten erklærede forsamlingen for lovlig. 

 

ad 2.  Formandens beretning 

Claus holdt beretningen.  

 

Beretningen bliver udsendt sammen med referatet fra generalforsamlingen. 

 

Generalforsamlingen takkede formanden for indsatsen. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

 

ad 3.  Kassererens beretning 

Michael aflagde regnskabet med skæringsdato 30. juni 2018.  

 

Foreningen har støttet flg. projekter:  Læringstrappe:  40.000,00 kr. 

        Hjertestarterskab     5.000,00 kr. 

 

Regnskabet udviser et resultat for året på    12.391,75 kr.     

 

Støtteforeningen har en egenkapital på    66.208,08 kr.   . 

 

I sidste år blev der også indkøbt en hjertestarter, som regnskabsføres først 2018/19: 

           Beløbet er 10.625,00 kr. 

 

Bemærkninger til regnskabet: Stor tak til kasseren.  

 

Regnskabet blev godkendt  

med den bemærkning, at dele af regnskabserklæringen fra revisor mangler pga. fejlscanning, 

men underskriften er der.  

(Det var ikke muligt at få en ny erklæring pga. akut, kritisk sygdom.) 

 

 

ad 4.  Fastlæggelse af kontingent 

Formanden foreslog at bibeholde kontingent på 50 kr. pr. person. 

Vedtaget. 

 

ad 5.  Behandling af indkomne forslag –   

 

ingen indkomne forslag. 

 



ad 6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter 

  (i lige år 2 medlemmer, i ulige år 3 medlemmer) 

- På valg til bestyrelsen var:  

 

 

Werner og Per var på valg og vil modtage genvalg.  

Erik har bedt om at udtræde i utide. 

 

Annette havde erklæret sig parat til at deltage i bestyrelsen. 

 

Alle 3 er valgt. 

 

Dermed har den aktuelle bestyrelse følgende medlemmer: Claus, Rikke, Annette, Per og 

Werner. 

 

Mogens Boysen Frederiksen blev valgt til suppleant. 

Den anden suppleant er ubesat. 

 

Bestyrelsesoversigt pr. 23. oktober 2018: 

 

 

ad 7.  Valg af revisor og 1 revisor suppleant 

 

Forslag:  Anders Vestergaard Bom blev valgt. 

 

ad 8.  Eventuelt 

 

ingen ting 

 

 

Dirigentens underskrift: 

 

 

 

Mailadresser: 

annettevendelbojensen@gmail.com   40233620 

pgj@bbsyd.dk      71752242 

wernersternberg@gmail.com   41987276 

metteogclaus@bbsyd.dk     29685076 

r-p-j@live.dk      26822660 

 

 

 

Konstitueringsmøde lige efter generalforsamlingen. 

 

Formand: Claus 

 

Kasserer: Werner blev kasserer indtil der er fundet en ny kasserer.   

 

 

Vedtægter Person Valgt Bemærkninger 

Medlem 1 Annette V. Jensen 2018  Eriks restperiode 

= valgt for kun 1 år 

Medlem 2 Rikke Pultz Jørgensen 2017  

Medlem 3 Claus Schmidt 2017  

Medlem 4 Per G. J. 2018  

Medlem 5 Werner S. 2018  

Suppleant 1 Mogens Boysen Frederiksen 2018  

Suppleant 2 ubesat  
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Evt.: 

Julebanko  

 

Werner  tager sig af bankoforberedelserne. 

Werner laver et opslag på Intra om burgerboller-hjælpere samt kage med mindre Erik kan 

komme med et godt bud på noget andet – Claus undersøger. 

 

Deadline for madbestillingen mandag den 19. nov.  

 

Prisen: 35 kr. inkl. én sodavand 

 

Referent: Werner 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde:    20. november 2018,  klokken 19.00 

 

 

 


