
 
 

 

  31. marts 2023 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på 

Stevns Friskole torsdag den 20. april 2023 kl. 19.00 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.  

 

2. Valg af stemmetællere. 

 

3. Tilsynsrapport for 2022-2023 v. tilsynsførende Vibeke Grønbæk. 

 

4. Bestyrelsen aflægger beretning v. formand Henriette Lambæk. 

 

5. Skoleleder aflægger beretning v. Rasmus Englund. 

 

6. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering v. revisor Charlotte Friis Voxted. 

 

7. Generalforsamlingen suspenderes, og der indkaldes til forældremøde i forældrekredsen. 

a. Valg af dirigent.  

b. Valg af tilsynsførende for en 2-årig periode. 

Jf. vedtægternes § 6 træffer forældrekredsen beslutning om, jf. i øvrigt tilsynsreglerne i 

”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”, på hvilken måde tilsynet skal udøves. For-

ældrekredsen kan selv indstille kandidater eller foreslå en selvevalueringsmodel godkendt 

af Ministeren for børn, undervisning og ligestilling. 

Bestyrelsen indstiller Britt Augustsen som tilsynsførende for en 2-årig periode. 

c. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg: Tre medlemmer for forældrekredsen (3 år alm. gældende regler):  

Annette Kjær ønsker ikke genvalg. 

Henriette Lambæk ønsker genvalg. 

Henrik Drebolt ønsker genvalg 

På valg: Et medlem for forældrekredsen (2 år pga. udtræden før tid): 

Medlemmer af forældrekredsen kan foreslå kandidater på mødet. 

 

8. Forældremødet i forældrekredsen suspenderes. 

 

9. Generalforsamlingen genoptages til valg af bestyrelsesmedlemmer til skolekredsen. 

a. Valg af et bestyrelsesmedlem. 

På valg: Et medlem for skolekredsen (3 år alm. gældende regler): 

Ditte Henriksen ønsker genvalg.  

Medlemmer af skolekredsen kan foreslå kandidater på mødet. 



 
 

 

 

10. Generalforsamlingen suspenderes, og der indkaldes til forældremøde i forældrekredsen. 

a. Valg af en suppleant for forældrekredsen. 

På valg: En suppleant for forældrekredsen (1 år alm. gældende regler) 

Sandra Permin ønsker genvalg. 

Medlemmer af forældrekredsen kan foreslå kandidater på mødet. 

11. Forældremødet i forældrekredsen afsluttes. 

 

12. Generalforsamlingen genoptages til valg af en suppleant i skolekredsen. 

a. Valg af en suppleant for skolekredsen. 

På valg: En suppleant for skolekredsen (1 år alm. gældende regler) 

Pernille Andersen ønsker ikke genvalg. 

Medlemmer af skolekredsen kan foreslå kandidater på mødet. 

 

13. Generalforsamlingen genoptages til behandling af indkomne forslag.  

Der er ingen indkomne forslag. 

14. Eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vegne af bestyrelsen 

Rasmus Englund 

 


