Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C.
Fredag den 22. marts 2019 kl. 18:30
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formanden aflægger beretning
Tilsynsførende aflægger beretning
Kassereren forelægger det reviderede regnskab og budget til orientering
Prøvefri skole v. Torben Vind Rasmussen - Formand for Efterskoleforeningen tidligere skoleleder på Ryslinge Friskole
7. Skolens nye profil v. konstitueret leder Chris Hundstrup
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Indkomne forslag (jf. § 7, stk. 3 i Skolens Vedtægter)
11. Eventuelt
Valgmøderne for både skolekredsen og forældrekredsen afholdes i forbindelse med
generalforsamlingen.

Forud for aftenens program er der mulighed for at møde den siddende bestyrelse.
Vi er på skolen fra kl. 18.

Valgmøderne:
I år er der som vanligt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Valghandlingen
deles op i to og afholdes i umiddelbar forlængelse af hinanden.
Første del vil være valg til bestyrelses- og suppleantposterne for forældrekredsen
Anden del vil være valg til bestyrelses- og suppleantposterne for skolekredsen
Martin Nielsen går af som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen peger på Stine Mailand som
nyt medlem.
Valgkredsen:
Følgende deltagere af generalforsamlingen har, til valget af medlemmer for skolekredsen,
stemmeret, jf. § 4, stk. 2:
”Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på
generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én
stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk.1.”
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Følgende deltagere af generalforsamlingen har, til valget af medlemmer for
forældrekredsen, stemmeret, jf. § 7, stk. 2:
”... Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et
møde, eventuelt i forbindelse med generalforsamlingen, hvor alene
forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og valg af de to
forældrerepræsentanter til Bestyrelsen.”
Bestyrelsesmedlemmer på valg i år:
Kiara Ulisse Rasmussen (valgt for forældrekredsen 2017) ønsker genvalg
Martin Vinther Olesen (valgt for skolekredsen 2017) ønsker genvalg
Claus Cederberg (valgt for forældrekredsen 2017) ønsker genvalg
Stine Mailand (ny kandidat for skolekredsen - for valg af 1 års varighed)
Suppleantposterne vælges for ét år ad gangen:
I år mangler bestyrelsen 2 suppleanter. 1 for skolekredsen og 1 for forældrekredsen.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg i år:
Michael Ørbæk Rasmussen (valgt for forældrekredsen 2018)
Lars Bjerregaard (valgt for skolekredsen 2018)
Valgmøde for skolekredsen:
• 2 bestyrelsesmedlemmer
• 1 suppleant
Valgmøde for forældrekredsen:
• 2 bestyrelsesmedlemmer
• 1 suppleant
Fakta om arbejdet i bestyrelsen:
Bestyrelsens arbejde og ansvarsområder er beskrevet i vedtægternes § 12.
Bestyrelsen ønsker valg af nye medlemmer, forældre fra forældrekredsen og medlemmer
fra skolekredsen, der vil bidrage aktivt til bestyrelsesarbejdet i et eller to år. Vi har en lang
tradition for at inddrage alle suppleanter i arbejdet i bestyrelsen og dette ønsker vi fortsat.
Bestyrelsesarbejdet er spændende, udfordrende og ikke mindst forpligtende.
Vi er som skolens øverste ledelse ansvarlige for skolens drift, men vi er også
holdningsdannende i forhold til skolen hverdag. Hvis man ønsker direkte indflydelse på sit
barns skoledag, er bestyrelsen stedet at komme!
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Man skal som nyvalgt bestyrelsesmedlem eller suppleant regne med ca. 10
bestyrelsesmøder om året samt arbejde mellem møderne. Man tilbydes kursus for nye
bestyrelsesmedlemmer gennem Dansk Friskoleforening.

Fakta om bestyrelsesarbejdet:
• Cirka et månedligt møde af halvanden time. Skiftende mellem de forskellige hverdage.
• Indflydelse på skolens udvikling og et kig ind i maskinrummet på hvordan skolen
fungerer.
• Godt netværk på tværs af årgange på dit barns skole.
• Fællesskab med engagerede forældre.
Du behøver ikke at have erfaring eller nogle specielle færdigheder. Det vigtigste er, at du
er engageret og har lyst til at være en del af en aktiv bestyrelse.
Vil du høre mere eller har du spørgsmål er du selvfølgelig meget velkommen til at tage fat i
et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer og høre nærmere.
Skolens vedtægter kan findes på skolens hjemmeside:
www.friskolencityodense.skoleintra.dk

På snarligt gensyn!

Michael Ørbæk Rasmussen
Formand

Martin Nielsen
Næstformand
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