
Generalforsamling for Forlev Friskole og Børnehus 23/3- 2023 kl 19 
Indkaldelse >l generalforsamling torsdag d. 23. marts 2023 kl 19 i Salen på Forlev Friskole. 

Referent: Stella Viuf 
Deltagende forældre: 38 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere – dirigent Carsten Johannesen er valgt.  
Stemmetællere er Rikke og Chris>na 
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdyg>g. 

2. Leder Majse Dahl fremlægger beretning 

3. Formand Sara fremlægger beretning 

4. Fremlæggelse af regnskab for 2022 af Brian Rolighed – taget >l eRerretning 

5. Fremlæggelse af budget – taget >l eRerretning 

6. Fremlæggelse af investeringsplaner 

7. Valg >l Skolekredsen:  
Kris>an Kamper er på valg (genops>ller ikke) 
GiVe Lysehøj inds>ller Jesper Hansen. Jesper er valgt 
Kris>an Kamper vælges som suppleant. 

8. 1. behandling af ønsket vedtægtsændring med henblik på at forældre i Børnehuset opnår lige ret >l at ops>lle 
>l bestyrelsen som de der har børn i skolen.  – 1.behandlingen er vedtaget 
Bestyrelsen inds>ller denne vedtægtsændring: 

§4 stk. 3 

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Medlem af skolekredsen kan enhver blive, som har børn i skolen og i øvrigt andre, 
som føler sig knyBet Cl skolen, og som er villig Cl eDer evne at deltage i dens økonomiske opretholdelse. 

Forslås ændret Cl 

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Medlem af skolekredsen kan enhver blive, som har børn i skolen eller børnehuset og 
i øvrigt andre, som føler sig knyBet Cl skolen, og som er villig Cl eDer evne at deltage i den økonomiske opretholdelse.  

§4 stk 4 

Medlemskab af skolekredsen er en ret for forældre. Optagelse af andre skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse 
kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et evt. mindretal i bestyrelsen.  

Forslås ændret Cl 

Medlemskab af skolekredsen er en ret for forældre Cl børn på skolen eller børnehuset. Optagelse af andre skal godkendes af 
bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som 
af et evt. mindretal i bestyrelsen.  

9. Eventuelt 

Indkaldelse >l valgmøde for forældrekredsen 



1. Dagsorden for forældrekredsens valgmøde: 

- Valg af dirigent og stemmetællere 
Carsten Johannesen er valgt som dirigent og Stemmetællere er Rikke og Chris>na 

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

- GiVe Lysehøj (genops>ller) - genvalgt 

- Stella Viuf (genops>ller) – genvalgt 

- Almina er valgt som suppleant 

3. Tilsynserklæring fra Helle Kirkelund 

4. Valg af ny >lsynsførende.  
Bestyrelsen inds>ller Per Mortensen – denne er valgt for 4 år fra 2023. 

Bestyrelsen har eRerfølgende kons>tueret sig således: 
Formand: Sara Bensen 

Næs^ormand: Michael Jürgensen 

Sekretær: Stella Viuf 
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