
 

 

 

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling på Karlskov Friskole, mandag 
den 10. maj 2021 kl. 17.00 – 18.30. 

 

Kære forældre, medarbejdere og skolekredsmedlemmer 

 

Det er en fornøjelse endeligt at kunne invitere både gamle og nytilkomne forældre, medarbejdere og 

skolekredsmedlemmer til generalforsamling på Karlskov Friskole 2021. Vi glæder os til at se dig og fortælle dig mere 

om året, der er gået både fra bestyrelsen og skolelederens side - og som noget nyt i år vil der også være fællessang 

sammen med Elsebeth Lindegaard. Derudover er det en unik mulighed for at møde andre forældre, og vi giver 

selvfølgelig en kop kaffe (eller te) under mødet.  

Som led i generalforsamlingen vil der være valg til bestyrelsen, hvor der i år er 4 på valg. Der er én der genopstiller, så 

det er en fantastisk mulighed for dig at stille op og komme med i bestyrelsen. Som bestyrelsesmedlem mødes vi ca. 1 

gang om måneden, hvor vi arbejder i udvalgsmøder om blandt andet bygninger, pædagogik, økonomi, bus, og 

sammen sætter vi retningen for skolens fremtid. Du kan læse mere her: Bestyrelsen (karlskovfriskole.dk). Du har 

allerede valgt en friskole til dit barn, og dermed er der større frihed til at forme rammerne for skolegangen. Hvis du er 

interesseret i at blive opstillet til denne fantastiske mulighed og få mere indflydelse på skolens fremtid og dit barns 

hverdag, er du meget velkommen til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer inden generalforsamlingen.   

Vi ser frem til at se rigtigt mange af jer!  

 

Hilsen  

Bestyrelsen for Karlskov Friskole 

 

 

Med den nuværende Corona situationen skal du tilmelde dig generalforsamlingen senest d. 9. maj 2021 enten på 

email: swlw@outlook.dk eller pr sms: 25464505. Vi mødes udenfor ved bålhytten, så husk tøj efter vejret.  

Som en ekstra treat sørger vi for en sandwich og vand efter generalforsamlingen.  

  

https://www.karlskovfriskole.dk/om-friskolen/skolens-struktur/bestyrelsen/
mailto:swlw@outlook.dk
tel:75738282/25464505


 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Dagsorden for ordinær generalforsamling den 10. maj 2021  

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsen og skoleleder aflægger beretning 

3. Fremlæggelse af tilsynsrapport 

4. Bestyrelsen (kasseren) fremlægger det reviderede regnskab 2020 til orientering 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i 2021 

På valg er: 

Kathrine Jung  modtager genvalg 

Jens Erik Pust  genopstiller ikke  

Ann Shovhus  genopstiller ikke  

Lotte Winther  genopstiller ikke 

6. Skolekredsens og forældrekredsens valg af suppleanter (en fra hver) 

7. Valg af revisor 

8. Valg af tilsynsførende 

9. Indkomne forslag* 

a. Vedtægtsændring angående generalforsamling 

10. Eventuelt 

________________________________________________________________________________________________ 

Jvf. vedtægterne 

Forældrekredsen udgøres af alle forældre til børn på skolen, skolekredsen udgøres af forældrekredsen + 

støtteforeningens medlemmer. 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være forældre til børn på skolen. I ulige år vælges 1 fra 

skolekreds og 2 fra forældrekreds – i lige år vælges 4 fra skolekreds. 

 

* Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsens 

formand senest 4 uger inden generalforsamlingen. 


