Ordinær generalforsamling for
den selvejende institution
Langsø Friskole og børnehus.
Torsdag d. 27. august 2020 kl. 19.00 på Vammen kro
Vi starter kl. 18.00 hvor vi byder på fællesspisning. Tilmelding til spisning via:
mail@langsoe-friskole.dk eller telefon 87 99 93 01 senest 20. august 2020
Med henvisning til vores vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte regnskab til orientering.
4. Valg af forældrekredsens bestyrelsesmedlemmer + suppleanter.
- Bestyrelsesmedlem på valg – Ingen.
- Suppleant 1 på valg
- Suppleant 2 på valg
5. Valg af skolekredsens bestyrelsesmedlemmer + suppleant.
- Bestyrelsesmedlem på valg – Jan Johannesen
- Bestyrelsesmedlem på valg – Morten Lange
- Suppleant 1 på valg
6. Indkomne forslag.
-Ingen
7. Eventuelt.

Følgende er en lille beskrivelse af valgproceduren:
Kort præsentationsrunde af alle.
Til valg i forældrekredsen skal i år vælges 0 bestyrelsesmedlem og dernæst 2 suppleanter – alle skal være forældre til børn på
skolen. Der stemmes først om bestyrelsesposterne – Dernæst stemmes om suppleantposterne. Kun personer med forældremyndighed
over elever eller personer som har elever i offentligt anerkendt plejeforhold, kan stille op og kun samme gruppe kan stemme.
Til valg i skolekredsen skal i år vælges 2 bestyrelsesmedlem og dernæst 1 suppleant. Kun personer som er medlemmer af
skolekredsen kan stille op og kun samme gruppe kan stemme.
Alle valg foregår således:
Vi omdeler sedler – hvor man kan stille forslag til evt. opstillere – opstillere skal enten være til stede eller have givet tilsagn. Alle navne
skrives ind i på PC – hvorefter de spørges om de stiller op. Opstillere kan vælge at præsenteres sig selv og eventuelle mærkesager
inden valget. Vi omdeler også stemmesedler – Afstemningen foretages – Der kan stemmes på det antal navne som antallet af poster på
valg – stemmerne optælles og resultatet offentliggøres.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Vi håber at mange vil møde op!

