22. marts 2018

Til
Skolekredsen og Forældrekredsen for Aabenraa Friskole

Invitation / indkaldelse
til Ordinær generalforsamling
tirsdag den 17. april 2018
klokken 18.00/19.00
og efterfølgende valgmøde

på skolen, Bjerggade 26 i Aabenraa
Klokken 18.00:

Klokken 19.00:

Velkommen
Let spiseanretning og samvær.
Vi starter årets vigtigste møde med
lidt at spise og hyggeligt samvær.
(Billede betyder ikke, at de
to laver maden.)

Ordinær generalforsamling
med dagsordenspunkter i følge vedtægter plus flere

Vi starter med en sang
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
Efterfølgende:

Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning
Tilsynserklæringen præsenteres af Peter Lawaetz
Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til
orientering
Valg af bestyrelsesmedlemmer. (2 i lige år – 1 i ulige år)
På valg i år er
Anne Lundqvist Eisenhardt - hun modtager genvalg
Jeanette Andersen – hun modtager evt. genvalg
Valg af 1 suppleant
På valg: Michael Metzsch – han modtager genvalg, men
stiller også op til bestyrelsen
Indkomne forslag: ingen – dog vil der være en orientering fra
Støtteforeningen
Skolelederens bemærkninger
Eventuelt

Valgmøde (kun for forældrekredsen)
1.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem
På valg: Mona Lausen Pedersen - hun modtager ikke genvalg
2.
Valg af 1 suppleant
På valg: Jesper K. Fuglsang - modtager genvalg, men stiller
også op til bestyrelsen
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3.

Valg af tilsynsførende: Peter Lawaetz er blevet i 2017 valgt
for 2 år, dvs. der skal ikke vælges i år

Vedlagt denne invitation er ledelsens skriftlige beretning, så alle kan orientere sig inden
mødet.
Hvis man ønsker at se hele årsrapporten med alle tal kan man få den tilsendt som fil, så snart
den foreligger (kontakt kontoret eller Werner).

En friskole er forældrenes skole. Således betyder det meget, at forældrene er
sammen om at signalere til hinanden, at man er sammen om skolen.
Generalforsamlingen er årets vigtigste møde.
Derfor betyder det meget, at man kommer til generalforsamlingen.
For at gøre det nemmere, organiserer vi både spisning og børnepasning på
skolen den aften.
For at alt det praktiske kan foregå uden problemer, bedes I melde tilbage til Werner via
”Tilmeldinger” på ForældreIntra eller ved mail:
1. om du / I kommer til spisningen og hvis ja, hvor mange voksne / børn
2. om du / I kommer kun til generalforsamlingen
3. om du / I har brug før børnepasning under generalforsamlingen for hvor mange børn.
Tilmelding via ForældreIntra > Tilmelding > Arrangementer
eller via mail (post@aabenraafriskole.dk) / telefon til kontoret - 74628610.
Tilmeldingsfrist for spisning og børnepasning er senest den 10. april 2018.
Vi glæder os til en god aften.

Med venlig hilsen

Stig Krarup Petersen
bestyrelsesformand
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Werner Sternberg
skoleleder

