
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
for ”Bjerregrav Friskole”  

Torsdag d. 5. april 2018 kl. 19.00 i aulaen på 
Bjerregrav Friskole

 



Friskolerne er et bevis på sammenhængskraft og fællesskab, når 
det er allerbedst. 
Den årlige generalforsamling for Bjerregrav Friskole er rammen, 
hvori forældre, ledelse, personale, bestyrelse og 
skolekredsmedlemmer mødes og til stadighed bekræfter, at vi i 
fællesskab har lyst til at lave, skabe og arbejde for vores fælles 
skole og børnehus.  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent  

3. Bestyrelsen aflægger beretning v. formand Martin J. Hansen  

4. Skoleleder aflægger beretning v. Berit F. Lynderup 

5. Tilsynsførende aflægger årsberetning v. Erling Østergaard  

Erling Østergaard er 68 år. En meget belæst og berejst herre, som 

førhen har haft stor tilknytning til friskoleverdenen. Han har i 

tidsrummet 1994 til 2010 været rektor for Viborg Katedralskole.  

Erling fratræder hvervet som tilsynsførende på Bjerregrav Friskole til 

sommerferien.  

 

6. Godkendelse af ny tilsynsførende v. Martin Juul Hansen 
 
7. Fremlæggelse af regnskab v. revisionsfirmaet Redmark 
 
 
 



8. Valg til foreningens bestyrelse  
 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, 5 der er valgt af og blandt 
forældrekredsen (forældre til børn på skolen) og 2 medlemmer valgt 
af hele skolekredsen, der tæller forældre til børn i skolen og 
børnehaven, samt andre med interesse for skolen, der har meldt sig 
ind i skolekredsen.  
 
Der skal i år være en valghandling, hvor der foretages valg af: 
 

o 2 bestyrelsesmedlemmer valgt af/i skolekredsen 
o 1 suppleant valgt af/i skolekredsen 

 
Samt en valghandling, hvor der foretages valg af: 
 

o 1 bestyrelsesmedlem valgt af/i forældrekredsen 
o 1 suppleant valgt af/i forældrekredsen 

 
I 2018 er følgende 3 bestyrelsesmedlemmer på valg:  

 
Diana Kristensen - modtager genvalg 
 
Martin Juul Hansen – modtager ikke genvalg 
 
Charlotte Alarcon – fratræder bestyrelsen 

 
Vi håber på kampvalg – så stil endelig op! 
 

9. Digital eliteskole v. Vickie Visbech 
 
10. Eventuelt  

 

  



Det er vigtigt med stor tilslutning til Bjerregrav Friskoles årlige 

generalforsamling!  

Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed. Ejerforholdene og 

det økonomiske ansvar er helt forskelligt fra folkeskolen. I folkeskolen 

er ejeren og bestyrelsen kommunalbestyrelsen, mens det i friskolerne 

er forældrene og skolekredsen. Derfor skal de demokratiske 

spilleregler tages alvorligt. De er med til at sikre den danske 

skolefrihed. 

Forældre i Børnehaven  

Bestyrelsen på Bjerregrav Friskole har besluttet, at alle forældre i 

børnehaven automatisk er medlem af skolekredsen. Det betyder bl.a. 

at de har mulighed for at stemme og stille op til de poster, der vælges 

i skolekredsen. Samtidig er der god grund til at deltage i 

Generalforsamlingen, da man her får et godt dækkende billede af ens 

barns fremtidige skole det være sig bestyrelses-, ledelsesmæssigt, 

økonomisk og fagligt - så vel mødt børnehave forældre.  

Vi opfordrer så mange som muligt til at være deltagende 

torsdag d. 5. april 2018 kl. 19.00 i skolens aula. 

Vi vil være vært ved en lille forfriskning i løbet af aftenen. 

 

Med venlig hilsen 

Skolebestyrelsen   


