
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Vi nærmer os et af skoleårets helt store højdepunkter nemlig 

 

G E N E R A L F O R S A M L I N G E N 

3.    A P R I L    2 0 1 9 
 

Der er lagt op til nogle hyggelige timer sammen.  

Vores tilsynsførende Ulla Kronborg lægger vejen forbi og offentliggør tilsynserklæringen. Revisor Poul 

Thomsen fremlægger årets regnskab og friskolens bestyrelse aflægger beretning, 

 

Det hele krydret med lækker GRATIS mad til hele familien og underholdning med friskolens elever. 

 

Vi opfordrer naturligvis alle til at deltage i generalforsamlingen og være en del af det fællesskab, som 

generalforsamlingen også er. Vi vil gerne understrege, at man ikke skal frygte at blive meldt ind i 

bestyrelsen, hvis man ikke ønsker det. Bestyrelsesarbejdet skal være noget man har lyst og har energi til.  

 

Som tidligere har bestyrelserne for Lyne Friskole og Lyne Friskoles Støtteforening igen besluttet at 

afholde generalforsamlingerne samme aften. 

 

Lyne Friskole og Lyne Friskoles Støtteforening indkalder derfor til 

• Generalforsamling i Lyne Friskole samt valgmøde i Forældrekredsen ved Lyne Friskole 

• Generalforsamling i Lyne Friskoles Støtteforening 

 

Onsdag den 3. april 2019 kl. 18.00 – 21.00 i Lyne Friskoles gymnastiksal 
 

 

Vi starter aftenen med at spise aftensmad sammen, hvorefter Lyne Friskoles børnekor vil underholde 

med et par sange. 

 

Den officielle generalforsamling starter ca. kl. 18.45. 

 

Sideløbende med generalforsamlingerne har ELEVRÅDET arrangeret filmaften for børnene. Det vil være 

muligt at købe slik, chips og drikkevarer. 

Der vil naturligvis være voksne tilstede i forbindelse med filmaften. 

  

Af hensyn til køkkenet skal tilmelding til gratis aftensmad ske senest mandag d. 1. april til 

skolen på e-mail mr@lyfs.dk eller på telefon 75 25 00 11.   

 

Programmet for aftenen og dagsordenerne for de 2 generalforsamlinger fremgår herunder. 

 
Med venlig hilsen og på gensyn den 3. april 2019 

 

 

Lyne Friskole Lyne Friskoles Støtteforening 

v/ Gitte Højberg Thrane v/ Jeanette Sørensen 

Formand Formand 
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Dagsorden 

Generalforsamling i Lyne Friskole 

Onsdag den 3. april 2019 kl. 18.45 – ca. 20.15 
 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering v. revisor Poul 

Thomsen 

4. Beretning fra tilsynsførende Ulla Kronborg 
 

Generalforsamlingen suspenderes, og der afholdes valgmøde for forældrekredsen jfr. §10  
 

Valgmøde for forældrekredsen 

På valg er Irene Høgsbro Ottosen (modtager genvalg) 

Valg af suppleanter 

 

Generalforsamlingen genoptages 
 

5. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 

- Gitte Højberg Thrane (modtager genvalg)  

- Lisbeth Arnbjerg (modtager ikke genvalg) 

    

6. Skolekredsens valg af suppleanter 

7. Indkomne forslag – der er ikke indkommet forslag 

8. Eventuelt 

 

 

 
 

Dagsorden 

Generalforsamling i Lyne Friskoles Støtteforening 

Onsdag den 3. april 2019 ca. kl. 20.15-21.00 
 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

3. Kasserer fremlægger regnskabet 

4. Valg til bestyrelsen: 

På valg er  

- Jeanette Sørensen (modtager ikke genvalg) 

- Arne Mikkelsen (modtager ikke genvalg) 

- Lars Bo Pedersen (modtager ikke genvalg) 

5. Valg af suppleanter 

6. Valg af revisor 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 


