
Generalforsamling for Lørslev Friskole & Børnehave 

tirsdag d. 26/4 2022 kl. 17.30-20.30 
 

Tilmelding på Intra eller på info@loerslevfriskole senest d. 22. april 
 

 
Program: 
17.30-18.15 Velkomst og spisning  
18.15-19.15 Generalforsamling 
19.15-19.30 Kaffe 
19.30-20.30 Frihed, frivillig og fællesskab - om de værdier, der følger af det at være en friskole og 

fribørnehave v/Jeppe Søe, tidligere studievært, og nuværende formand for Halvorsminde Efterskole.  

20.30 Tak for i aften. 

Dagsorden: 
1) Velkomst 

2) Valg af dirigent  

3) Bestyrelsen aflægger beretning v/ formand Simon Rødkjær  

4) Bestyrelsen fremlægger den reviderede årsrapport til orientering 

v/ bestyrelsesmedlemmer Mette Rubæk & Pernille Bjergager 

5) Information fra bestyrelsen  
6) Valg af bestyrelse for en 2-årig periode 

a. Bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen. Følgende er på valg: 
Simon Rødkjær og Susanne Haaning  

b. Bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen. Følgende er på valg:  
Pernille Bjergager  

c. Suppleanter i hhv. forældrekreds og skolekreds – 1-årig periode 
7) Valg af tilsynsførende v/ Skoleleder Anne Alon 

8) Indkomne forslag 

9) Evt.  

 

Hvis du har interesse i og holdninger til driften og udviklingen af vores friskole og børnehave, og har du 

lyst til at lægge et stykke arbejde på det område, så vil vi opfordre dig til at opstille til bestyrelsen. Som 

bestyrelsesmedlem er du med til at udstikke kursen for vores friskole og børnehave. Du 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 i forhold til, at vi er 

beslutningsdygtige og i forhold til at tage opgaven 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. 

Hvis du er medlem af skolekredsen, har børn i børnehaven eller på skolen kan du opstille til 

skolekredsen. 

Har du børn i skolen kan du opstille til forældrekredsen. 


