Forældrekredsmøde på Idestrup Privatskole
Tirsdag d. 18. august 2020 kl. 19.00
i skolens fællesrum.

Idestrup Privatskole
Kirkevej 5
4872 Idestrup
Kontor:
Tlf +45 8110 3110
KlubMini:
Tlf +45 8110 3115
KlubMaxi:
Tlf +45 8110 3115

Dagsorden:

www.idestrup-privatskole.dk
info@idestrup-privatskole.dk

Pkt. 1:

Valg af dirigent. (Bestyrelsen foreslår advokat Morten Jensen)

Pkt. 2:

Bestyrelsens beretning.

Pkt. 3:

Skoleleders beretning

Pkt. 4:

Fremlæggelse af godkendt og revideret årsrapport, til orientering.

Pkt. 5:

Fremlæggelse af det vedtagne budget, til orientering.

Pkt. 6:

Fremlæggelse af det almindelige årlige tilsyn.

Pkt. 7:

Valg af tilsynsførende.

Pkt. 8:

Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 3, stk. 3 og 4.
På valg:

Pkt. 9:

1. Erling Hyldgaard

- ønsker ikke genvalg

2. Sanne Krøll

- ønsker genvalg

Valg af suppleanter, jfr. § 3, stk. 4

Cvr-nr: 33421303

Pkt. 10:

Forslag til ændring i skolen vedtægter:
Bestyrelsen har modtaget et ønske til ændring af skolens vedtægter jf.
nedenstående:
§3, stk. 3. ”1 medlem fra bestyrelsen for Idestrup Privatskoles
Venner ApS har ret til at sidde i skolebestyrelsen. Medlemmet
udpeges blandt bestyrelsesmedlemmerne af Idestrup Privatskoles
Venner ApS på deres bestyrelsesmøde. Det medlem der udpeges
af Idestrup Privatskoles Venner ApS, skal i øvrigt opfylde lovens
habilitetsbestemmelse og må ikke være ansat på skolen.”
Afsnittet ønskes erstattet med følgende:
” Bestyrelsen for Idestrup Privatskoles Venner ApS har ret til at
udpege 1 medlem til at sidde i skolebestyrelsen. Det medlem, der
udpeges af Idestrup Privatskoles Venner ApS, skal opfylde lovens
habilitetsbestemmelse og må ikke være ansat på skolen.”

Pkt. 11:

Indkomne forslag

Pkt. 12:

Evt.

Kan man ikke give møde på forældrekredsen, kan der gives fuldmagt til den person
med hvem man deler barnets fælles forældremyndighed. Fuldmagten skal være
skriftlig og medbringes.
Iht. skolens vedtægt i øvrigt, er det som udgangspunkt alene forældre med
myndighed over én eller flere elever ved skolen der tilhører forældrekredsen og har
adgang til skolens generalforsamling.

Ved generalforsamlingen er der iht. bestemmelser om tavshedspligt ikke
mulighed for at drøfte elevsager, personsager eller personalesager.
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