Indkaldelse til ordinært Forældrekredsmøde
Idestrup Privatskole: 30. april 2018, kl. 18:00 i skolens fællesrum
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Valg af dirigent. (Bestyrelsen foreslår advokat Peter Løgstrup)
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af godkendt og revideret årsrapport, til orientering.
Fremlæggelse af det vedtagne budget, til orientering.
Fremlæggelse af det almindelige årlige tilsyn.
Ændringer til skolens vedtægter.
Bestyrelsen og STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) ønsker at ænder visse paragraffer af
skolens vedtægter for at de opfylder nuværende krav og samtidig gør valg til bestyrelsen mere
homogent over tid. Se vedlagte bilag 1 som viser skolens vedtægter med forslag til ny ordlyd
markeret med rød tekst. Der ønskes ændringer i følgende paragraffer § 1, Stk. 1 & § 2, Stk. 3 & § 3,
Stk. 4 & § 3, Stk. 14 & § 3, Stk. 15 & § 3, Stk. 23 & Overskrift § 5 & § 6 & § 7, Stk. 1 & § 7, Stk. 2 & §
10, Stk. 2.
Valg af ny tilsynsførende. Bestyrelsen foreslår Poul Jørgensen, pensioneret skoleleder fra Lille
Næstved skole. Evt. forslag til andre godkendte tilsynsførende kan ske på forældrekredsen.
Tilsynsførende skal være godkendt, og ledig. Vi henviser til gældende regler for valg af
tilsynsførende https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196872
Valg af bestyrelsesmedlemmer. Enhver forældre har ret til at foreslå kandidater til
bestyrelsesvalget. Der henvises til § 3 stk. 4 i vedtægter.:
På valg:
1. Jacob Pfeffer. Ønsker ikke genvalg.
2. Thomas Zacchi. Ønsker ikke genvalg.
3. Jesper Hansen. Ønsker genvalg.
4. Susanne Rasmussen. Ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Fastsættelse af antal suppleanter.
Valg af suppleanter. Man vælges for 1 år ad gangen.
Indkommende forslag.
Evt.

Kan man ikke give møde på forældrekredsen, kan der gives fuldmagt til person med hvem man deler
barnets fælles forældremyndighed. Fuldmagten skal være skriftlig og medbringes.
Iht. til skolens vedtægt i øvrigt, er det som udgangspunkt forældre der jf. § 5, stk. 2, har adgang til skolens
generalforsamling. Udefrakommende gæster, skal derfor godkendes af forældrekredsen.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender deltagelse ved generalforsamlingen af
sekretariatschef, Søren Lodahl, Danmarks Private Skoler. Idestrup Privatskole har sidens skolens oprettelse
været medlem af Danmarks Private Skoler. Bestyrelsen ønsker endvidere at invitere Peter Løgstrup til
deltagelse, med henblik på, at han vælges af forældrekredsen til varetagelse af dirigenthvervet ved
generalforsamlingen. Peter Løgstrup er anbefalet af Danmarks Private Skoler, og har en lang og solid
erfaring med dirigentrollen ved frie grundskoler.
Ved generalforsamlingen er der iht. bestemmelser om tavshedspligt ikke mulighed for at drøfte elevsager,
personsager eller personalesager.

