
Generalforsamling for Lørslev Skole/Børnecenter  

Torsdag d. 6. april 2017 Kl. 19.30-21.30 

 

Vi indbyder hermed til den årlige generalforsamling.  

Vi har i år valgt at gøre det til en voksenaften uden børn.                                

Vi serverer kaffe og kage. 

Programmet er som følger: 

1) Velkomst ved bestyrelsesformand Chris Sylvester 

2) Valg af dirigent 

3) Beretning fra tilsynsførende 

4) Beretning fra revisoren (bilag bliver lagt ud på intra inden generalforsamlingen, så der er tid til 

at læse regnskabet igennem på forhånd) 

5) Bestyrelsesformandens beretning 

6) Valg af bestyrelse for en 2-årig periode 

6a) Bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen. Følgende er på valg:  

 Alex Bæk Muhlig – ønsker genvalg 

Lonnie Kristensen – ønsker genvalg 

Line Aagaard Martensen ønsker at træde ud af bestyrelsen (valg for 1 år) 

 

      6b) Bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen. Følgende er på valg:  

 

Chris Sylvester – ønsker genvalg  

René Jürgensen – ønsker genvalg 
 

      6c) Suppleanter i hhv. forældrekreds og skolekreds – 1-årig periode 

 

Vi vil opfordre interesserede i at stille op. 
 

Som bestyrelsesmedlem er du med til at udstikke kursen for vores børnecenter. Man får et rigtig godt 

indblik, hvad der rører sig, og hvad grundlaget er for at træffe beslutninger for vores fælles sted. 

Vælger du at stille op som bestyrelsesmedlem, er dit fremmøde vigtigt – og som udgangspunkt et krav 

(i det omfang man kan sige dette om frivilligt arbejde). Dit fremmøde er vigtigt i forhold til at vi er 

beslutningsdygtige og i forhold til at tage sin opgave seriøst. Bestyrelsen er reelt arbejdsgiver for alle 

ansatte på børnecentret og det forpligter. Dette er ikke sagt for at skræmme interesserede væk, men 

for at synliggøre de forventninger vi har til et bestyrelsesmedlem. 

 

7) Valg af tilsynsførende til det kommende skoleår 

8) Indkomne forslag 

9) Evt.  

10) Auktion af brugte mooncars (3 stk.) , stor mooncar og taxacykler (2 stk.) fra børnehaven 

 

Vi glæder os til at se så mange som muligt af jer. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

 

NB: Vi har brug for et par kager. Kan du bage en kage til mødet bedes du give besked til Susanne 

Haaning på tlf.: 51214388. 


