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1. Indkaldelse til generalforsamling 

Forældre og skolekreds skal gøres opmærksom på, at forslag som ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen på E-mail senest 10 dage før 

generalforsamlingen. 

På et bestyrelsesmøde skal bestyrelsen forberede generalforsamlingen. Følgende punkter skal 

behandles: 

a. Forslag til dirigent. Hvem træffer aftale og forbereder dirigenten? 

b. Afstemningsprocedurer: Først valg af bestyrelsen, herefter valg af suppleanter. Kandidaterne 

vælges anonymt via stemmesedler. Kandidaterne modtager eller afviser opstilling og 

præsenterer sig. Afstemningsprocedure forelægges dirigenten.  

c. Evt. forslag til nye bestyrelsesmedlemmer.  

d. Traktement og andre praktiske aftaler.  

e. Godkendelse af dagsorden, aftale om udsendelse mv. i henhold til vedtægter. 

f. Godkendelse af årsregnskab til forelæggelse på generalforsamlingen. 

Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. Det reviderede regnskab omdeles på generalforsamlingen. 

2. Afholdelse af generalforsamling 

Formanden udarbejder beretning. Udkast gennemgås med skoleleder og bestyrelse. Kassereren 

forbereder regnskabsgennemgang i samarbejde med forperson og skoleleder. 

Dirigenten leder generalforsamlingen og fastsætter bl.a. afstemningsprocedurer. 

(ekstraordinær generalforsamling: se vedtægterne §7 og §8) 

3. Konstituerende bestyrelsesmøde 

Konstituering af den nye bestyrelse sker snarest muligt efter generalforsamlingen, gerne samme 

dag. Såfremt konstitueringen af den ny bestyrelse ikke sker samme dag, er det den nuværende 

forperson der indkalder til det konstituerende bestyrelsesmøde. I perioden mellem 

generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde fungerer den hidtidige bestyrelse. 

De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer får umiddelbart efter generalforsamlingen udleveret budget, 

seneste årsregnskab og det forpersonen i øvrigt skønner nødvendigt for udførelsen af tillidshvervet. 

Det tilrådes at nye bestyrelsesmedlemmer deltager på et bestyrelseskursus. 

Idet man bliver valgt til bestyrelsen, træder tavshedspligten i kraft – se punkt 7. 

Det er forpersonens ansvar at:  

• der indkaldes til bestyrelsesmøder 

• der udfærdiges dagsorden til bestyrelsesmøderne 

• det vedtagne udføres 

Forpersonen kan uddelegere opgaverne til andre medlemmer af bestyrelsen. Forpersonen fungerer i 

øvrigt som sparringspartner for lederen ugentlig eller efter behov.  

Beslutningsreferat videresgives til skolens leder, der sørger for distribution. 


