Generalforsamling

Nimtofte den 26. marts 2018

Til medlemmer af forældrekreds, skolekreds og støtteforeningen for Midtdjurs
Friskole.
I får hermed indkaldelser og dagsordener til generalforsamling for hhv.
friskolen og støtteforeningen.
Generalforsamlingerne er onsdag den 18. april 2018 kl. 19.00 i friskolens
gymnastiksal.
Ønsker man at se friskolens årsrapport og revisionsprotokollat fra revisoren
om friskolens regnskab for 2017 inden generalforsamlingen, bedes man
henvende sig på friskolens kontor.
Det er muligt at få det tilsendt som en pdf fil eller en udskrift. Det forventes
færdigt fra revisoren i uge 15.
Støtteforeningen har arrangeret fællesspisning inden generalforsamlingen
med tilmelding.
Vi håber at se rigtig mange.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Midtdjurs Friskole
Bestyrelsen for Midtdjurs Friskoles støtteforening

Fællesspisning og generalforsamling på Midtdjurs
Friskole
Kære forældre, børn, søskende og personale.
I inviteres hermed til fællesspisning/generalforsamling på Midtdjurs Friskole
Onsdag den 18. april kl. 18 (generalforsamling kl. 19)
Menu: Tortilla med diverse fyld
Prisen for denne menu vil være 30 kr. for voksne, børn 3 til 13 år 20 kr., børn
under 3 år gratis. Der kan købes sodavand og vand. Husk selv at medbringe
service og bestik. Tilmelding samt betaling senest mandag den 10. april til
Jytte.
Når generalforsamlingen begynder, vil der blive sat en film på i et
klasselokale til børnene, de er selvfølgelig også velkomne til at lege ude.
Frederik vil være der og se efter dem.
Vi håber at I vil støtte op om denne ide, I er selvfølgelig også velkomne til at
springe spisning over.
Med venlig hilsen
Støtteforeningen
Midtdjurs Friskole

klip ….......................klip...........................klip.......................klip........................
Fællesspisning den 15. april kl. 18
Navn_____________________
Kommer antal voksne_____
antal børn under 3 år____

antal børn 3-12 år_____

Generalforsamling den 18. april 2018
på Midtdjurs Friskole.

Støtteforeningen for Midtdjurs Friskole indkalder hermed til
generalforsamling den 18. april 2018 kl. 19 i gymnastiksalen.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Medlemskort skal fornys inden generalforsamlingen for at have
stemmeret. Der er mulighed for at forny kortet på aftenen.
Har du nogle forslag/ideer, er du meget velkommen – de skal afleveres til
formand Lone Jensen senest 14 dage før generalforsamlingen, gerne på
mail lone.jensen@outlook.dk.
På bestyrelsens vegne
Lone Jensen
Formand

Generalforsamling den 18. april 2018 i
Støtteforeningen
kl. 19.00 i gymnastiksalen på Midtdjurs Friskole.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Bestyrelsen forelægger regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisorer
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
På bestyrelsens vegne
Lone Jense
Formand

Indkaldelse til generalforsamling for
Midtdjurs Friskole
Onsdag den 18. april 2019 kl. 19.00 i friskolens gymnastiksal
Dagsorden ifølge vedtægter
Medlemmer af forældrekredsen og skolekredsen har stemmeret.
Medlemmer af skolekredsen skal have betalt kontingent for indeværende år
og være godkendt af bestyrelsen for at have stemmeret.
Den reviderede årsrapport kan fås ved henvendelse til kontoret.

Dagsorden

Generalforsamling onsdag den 18. april 2018 kl. 19 på Midtdjurs Friskole
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
4. Tilsynsførendes beretning
5. Valg af stemmetællere.
6. Valg af tilsynsførende (Forældrekredsen)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen
På valg er:
Kirstine Segall – modtager genvalg
Ulla Johannesen - modtager genvalg

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
På valg er:
Henning Just – modtager genvalg
Henrik Jensen – modtager genvalg

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt

