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Æblegård Friskoles skolebestyrelse: Ekstraordinær 
generalforsamling - onsdag d. 2. marts 2016 kl. 19
Bestyrelsen	  har	  truffet	  beslutning	  om	  indstilling	  til	  vedtægtsændring.	  Således	  at	  
bestyrelsens	  sammensætning	  ændres	  fra	  de	  nuværende	  7	  medlemmer,	  til	  fremover	  at	  
bestå	  af	  5	  medlemmer	  (se	  referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  d.	  8.	  februar	  2016).	  
Ifølge	  skolens	  vedtægter	  §19,	  skal	  forslag	  til	  vedtægtsændring	  vedtages	  på	  to	  efter	  
hinanden	  følgende	  generalforsamlinger.	  

Dagsorden:

1.	   Valg	  af	  dirigent	  
2.	   Baggrund	  for	  bestyrelsens	  beslutning	  om	  at	  indstille	  til	  vedtægtsændring	  
3.	   Diskussion	  af	  forslag	  
4.	   Første	  afstemning	  om	  forslag	  til	  vedtægtsændring	  

Forslag til vedtægtsændring:

Bestyrelsens	  sammensætning	  
§10	  

Bestyrelsen	  består	  af	  i	  alt	  5	  medlemmer,	  hvoraf	  mindst	  4	  skal	  være	  forældre	  til	  børn	  på	  
skolen.	  
Stk.2.	  
Bestyrelsen	  skal	  sammensættes	  af	  4	  medlemmer	  valgt	  af	  og	  blandt	  forældrene	  i	  
forældrekredsen,	  mens	  1	  vælges	  af	  og	  blandt	  medlemmerne	  i	  skolekredsen. 
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Æblegård Friskoles skolebestyrelse & Æblegaard & 
Humlehave Støttekreds: Generalforsamling - torsdag 
d. 17. marts 2016  

Program:
¬ Kl.	  19:00:	  	  Stiftende	  generalforsamling	  af	  ”Æblegård	  Friskoles	  

støttekreds”.	  

¬ Kl.	  19:45-‐21:00:	  Generalforsamling	  skolebestyrelsen	  

¬ Kl.	  21:00-‐21:30:	  Konstituerende	  bestyrelsesmøde	  (kun	  for	  

bestyrelsesmedlemmer).	  

Dagsorden for Æblegaard & Humlehave Støttekreds’ 
generalforsamling:
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1: Valg af dirigent 
2: Formandens beretning ved Annette Jørgensen 
3: Fremlæggelse af regnskab ved Tanja Møller Hjorth 
4: Valg af bestyrelse  
På valg er  

• Ida Moos - genopstiller  
• Tanja Møller Hjorth - genopstiller 
• Annette Jørgensen - genopstiller 
• Annemette Christensen - genopstiller 
• 1 bestyrelsesmedlem for 1 år 
• 1 Suppleant for 1 år 
• 1 revisor for 1 år 

5: Indkomne forslag: Skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamling. 

6: Eventuelt  
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Dagsorden for skolebestyrelsens generalforsamling:

¬ Valg	  af	  dirigent	  

¬ 2015/2016	  ved	  Jens	  Ravnskjær	  

¬ Tilsynsførende	  Peter	  Hecquet	  fremlægger	  årsberetning	  

¬ Bestyrelsen	  forelægger	  den	  reviderede	  årsrapport	  til	  orientering	  samt	  

fastsættelse	  af	  skolepenge	  pr.	  1/8	  2016	  ved	  Jens	  Ulrich	  	  

¬ Bestyrelsen	  aflægger	  beretning	  ved	  Marianne	  Havn	  

¬ Anden	  afstemning	  om	  forslag	  til	  vedtægtsændring	  (s.	  3)	  

¬ Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  i	  forældrekredsen	  (s.	  3)	  

¬ Valg	  af	  bestyrelsesmedlem	  i	  skolekredsen	  (s.	  3)	  

¬ 	  Valg	  af	  suppleanter	  

¬ Evt.	  
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Bilag 1 - Vedtægter for Æblegård & Humlehave 
Støttekreds  

§1	  

Foreningens	  navn	  er	  Æblegård	  &	  Humlehave	  Stø;ekreds 

Foreningen	  er	  s=>et	  den	  17-‐03-‐2016	  

§2	  

Foreningen	  er	  hjemmehørende	  i	  Sønderborg	  Kommune.	  	  

Foreningens	   formål	   er,	   (i)	   at	   indsamle	   midler	   og	   penge	   =l	   gavn	   for	   alle	   børn	   i	   Æblegård	   Friskole	   og	  
Humlehave	  børnehave	   (ii)	  at	  s=lle	  disse	  midler	  og	  penge	  =l	   rådighed	  for	  Æblegård	  Friskole	  og	  Humlehave	  
børnehave	   (iii)	   at	   forestå	   arrangementer	   af	   almen	   karakter	   =l	   fremme	   af	   sociale	   ak=viteter,	   velvære,	  
samvær,	  sammenhold	  og	  samvær	  forankret	  i	  Æblegård	  Friskole	  og	  Humlehave	  børnehave	  (iv)	  at	  agere	  som	  
koordinerende	  organ	  i	  de	  projekter,	  der	  har	  =l	  formål	  at	  imødekomme	  (i)	  og	  (ii).	  	  

§3	  

Som	  medlem	  af	  Æblegård	  &	  Humlehave	  Stø;ekreds	  optages	  enhver,	  der	  (i)	  vil	  arbejde	  for	  Æblegård	  Friskole	  
og	  den	  =lkny;ede	  børnehaves	  idegrundlag	  og	  =lhørende	  vedtægter	  (ii)	  der	  er	  medlem	  af	  forældrekredsen	  
(iii)	  der	  er	  medlem	  af	  skolekredsen.	  	  

§4	  

Den	  øverste	  myndighed	  for	  alle	  foreningens	  anliggender	  har	  generalforsamlingen.	  	  

På	  den	  årlige	  generalforsamling,	  er	  enhver	  der	  opfylder	  kravene	   jf.	  §3	  ops=llings-‐	  og	  stemmebereSget	  =l	  
Æblegård	  &	  Humlehave	  Stø;ekreds’	  bestyrelse.	  

Hver	  enkelt	  stemmebereSgede	  har	  en	  stemme	  ved	  generalforsamlingen.	  Den	  stemmebereSgede	  kan	  kun	  
udøve	  ops=llingens	  –	  og	  stemmere;en	  ved	  personligt	  fremmøde	  på	  generalforsamlingen.	  

§5	  

Den	  årlige	  generalforsamling	  indkaldes	  på	  Æblegård	  &	  Humlehave	  Stø;ekreds	  internet	  hjemmeside	  og	  hvis	  
muligt	  via	  sociale	  medier	  (SNS)	  med	  mindst	  Xorten	  (14)	  dages	  varsel	  med	  angivelse	  af	  dagsorden.	  	  

Dagsordenen	  er:	  1.	  Valg	  af	  dirigent,	  2.	  Beretning,	  3.	  Regnskab,	  4.	  Valg,	  5.	  Indkomne	  forslag	  og	  6.	  Eventuelt.	  	  

Forslag	  =l	  dagsordenen	  skal	  være	  den	  afgående	  bestyrelse	  i	  hænde	  senest	  8	  dage	  for	  generalforsamlingen.	  
Fremsa;e	  forslag	  afgøres	  ved	  almindeligt	  flertal.	  	  

Manglende	   opbakning	   =l	   kons=tu=on	   af	   en	   ny	   bestyrelse	   for	   Æblegård	   &	   Humlehave	   Stø;ekreds	   fører	  
automa=sk	  =l	   en	   ekstraordinær	   generalforsamling,	   som	  vil	   blive	   varslet	   umiddelbart	   i	   forlængelse	   af	   den	  
ordinære	  generalforsamling.	  	  
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Endvidere	   kan	  der	   indkaldes	  =l	   ekstraordinær	  generalforsamling,	  hvis	  det	   forlanges	  af	  mindst	  2/3	  dele	  af	  
foreningens	  medlemmer.	  	  

Et	   sådant	   forlangende	   skal	   indgives	   skri>ligt	   =l	   Æblegård	   &	   Humlehave	   Stø;ekreds	   bestyrelse	   og	   være	  
ledsaget	  af	  en	  mo=vering	  af	  en	  ekstraordinær	  generalforsamling.	  	  

Ekstraordinær	  generalforsamling	  indvarsles	  på	  vilkår	  som	  den	  ordinære	  generalforsamling.	  	  

Ekstraordinær	  forslag	  afgøres	  ved	  almindeligt	  flertal.	  	  

§6	  

Bestyrelsen	  er	  sammensat	  af	  5	  medlemmer,	  der	  vælges	  for	  perioderne	  (i)	  2	  medlemmer	  vælges	  for	  to	  år	  (ii)	  
2	  medlemmer	  vælge	  for	  to	  år	  forskudt	  med	  et	  år	  af	  de	  to	  først	  nævnte	  (iii)	  1	  medlem	  vælges	  for	  1	  år.	  	  

For	  sammensætningen	  af	  bestyrelsen	  gælder	  (i)	  tre	  bestyrelsesmedlemmer	  skal	  vælges	  fra	  forældrekredsen	  
(ii)	  to	  bestyrelsesmedlemmer	  kan	  vælges	  fra	  skolekredsen.	   

Genvalg	  er	  =lladt	  på	  flere	  af	  hinanden	  følgende	  ordinære	  generalforsamlinger.	  	  

Der	  vælges	  på	  den	  ordinære	  general	  forsamling	  en	  1	  suppleant.	  	  

§7	  

Bestyrelsen	  kons=tuerer	  sig	  selv	  med	  formand,	  næsdormand,	  sekretær	  og	  kasserer.	  	  

Bestyrelsen	   aeolder	   møder,	   når	   formanden	   skønner	   det	   fornødent	   eller	   når	   mindst	   2	  
bestyrelsesmedlemmer	  finder	  det	  påkrævet.	  	  

Dagsorden	  skal	  al=d	  angives	  med	  mindst	  en	  uges	  varsel.	  	  

Ved	  hvert	  møde	  laves	  referat.	  	  

Bestyrelsen	  er	  kun	  beslutningsdyg=ge,	  når	  2/3	  af	  dens	  medlemmer	  inklusive	  formanden	  er	  =l	  stede.	  	  

Alle	  bestyrelsesmedlemmer	  har	  ved	  alle	  bestyrelsens	  møder	  stemmeret.	  	  

Suppleanter	   =ltræder,	   hvis	   eller	   når	   et	   fast	   medlem	   af	   Æblegård	   &	   Humlehave	   Stø;ekreds	   udtræder	   af	  
bestyrelsen,	  uanset	  årsagen	  her=l.	  	  	  

Suppleanter	  indtræder	  i	  bestyrelsen	  på	  lige	  vilkår	  med	  de	  øvrige	  bestyrelsesmedlemmer.	  	  

Bestyrelsen	  repræsenterer	  e>er	  korrekt	  kons=tu=on	  Æblegård	  &	  Humlehave	  Stø;ekreds	  i	  alle	  forhold,	  der	  
må;e	  vedrøre	  Æblegård	  &	  Humlehave	  Stø;ekreds	  formål	  og	  daglige	  virke	  jf.	  §2.	  	  

§8	  
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Skulle	   bestyrelsen	   opre;e	   projektgrupper,	   der	   har	   som	   mandat	   at	   arbejde	   målre;et	   med	   en	   bestemt	  
opgave	  af	  gangen	  med	   formålsspecifika=on	   jf.	  §2,	   kan	  der	   sidde	  mindst	  et	  bestyrelsesmedlem	   i	  en	   sådan	  
projektgruppe.	   Endvidere	   referer	   disse	   grupper	   =l	  Æblegård	  &	  Humlehave	   Stø;ekreds’	   bestyrelse	   og	   der	  
aeoldes	  opfølgningsmøder,	  hvor	  de;e	  skønnes	  påkrævet.	  

Disse	  gruppers	  arbejde	  skal	  al=d	  dokumenteres	  af	  en	  af	  gruppen	  udpeget	  medlem.	  

Opfølgningsmøder	  aeoldes	  på	  baggrund	  af	  en	  dagsorden	  og	  med	  referat.	  Kopi	  af	  referater	  fremsendes	  =l	  
formanden	  for	  Æblegård	  &	  Humlehave	  Stø;ekreds	  bestyrelse.	  	  

Resultater	   af	   og	   a>aler	   indgået	   på	   møder	   med	   Æblegård	   &	   Humlehave	   Stø;ekreds’	   bestyrelsen	   skal	  
dokumenteres	  skri>ligt	  af	  såvel	  Æblegård	  &	  Humlehave	  Stø;ekreds’	  bestyrelse	  som	  af	  projektgruppen.	  	  

§9	  

Æblegård	  &	  Humlehave	  Stø;ekreds’	  regnskab	  følger	  kalenderåret.	  	  

Generalforsamlingen	  vælger	  en	  revisor	  for	  et	  år	  af	  gangen.	  Revisor	  vælges	  fra	  Skolekredsen.	  	  

På	  generalforsamlingen	  fremlægges	  et	  revideret	  regnskab.	  	  	  

§10	  

Bestyrelsen	   kan	   fastsæ;e	   be=ngelser	   for	   (i)	   modtagelse	   af	   dona=oner	   =l	   Æblegård	   &	   Humlehave	  
Stø;ekreds’	  arbejde	  (ii)	  frivilligt	  kon=ngent	  (iii)	  beløbsstørrelse	  af	  frivilligt	  kon=ngent.	  	  

Æblegård	  &	  Humlehave	  Stø;ekreds	  formue	  placeres	  i	  et	  anerkendt	  pengeins=tut	  eller	  kan	  e>er	  vedtagelse	  
af	  bestyrelsen	  investeres	  i	  normalt	  anerkendte	  investeringsobjekter.	  	  

§11	  

I	  =lfælde	  af	  beslutning	  om	  Æblegård	  &	  Humlehave	  Stø;ekreds’	  ophævelse	  overdrages	  formue	  og	  ak=viteter	  
=l	  Æblegård	  Friskole.	  	  

§12	  

Foreningens	  medlemmer	  og	  bestyrelsesmedlemmer	  hæ>er	   ikke	  personligt	  for	  de	  af	  foreningens	   indgåede	  
forplig=gelser,	  for	  hvilke	  alene	  foreningen	  hæ>er	  med	  dens	  respek=ve	  formue.	  	  

Foreningens	   medlemmer	   har	   ikke	   nogen	   økonomisk	   forplig=gelse	   over	   for	   foreningen	   udover,	   hvad	   der	  
må;e	  indgås	  af	  særskilte	  a>aler,	  som	  skal	  foreligge	  i	  skri>lig	  underskrevet	  form	  partner	  imellem.	  	  	  

§13	  

Vedtægtsændringer	  kan	  kun	  ske	  på	  en	  generalforsamling	  jf.	  §5.	   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Bilag 2 - bilag til skolebestyrelsens generalforsamling

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Danny	  Temmesen:	  stiller	  IKKE	  op	  
Kim	  Beierholm:	  stiller	  IKKE	  op	  
Kim	  Nørmark:	  stiller	  op	  
León	  Bleijerveld:	  stiller	  op	  
Marianne	  Havn	  er	  ikke	  på	  valg,	  men	  ønsker	  at	  udtræde.	  
Suppleanter:
Der	  skal	  vælges	  to	  suppleanter	  til	  bestyrelsen.	  

Bestyrelsesmedlemmer, der IKKE er på valg:
Jens	  Ulrich	  

Maja	  Christensen	  

Ønsker	  du	  at	  opstille	  til	  en	  bestyrelsespost,	  skal	  dette	  meddeles	  bestyrelsen,	  
gerne	  forud	  for	  generalforsamlingen.	  
Skriv	  venligst	  til:	  bestyrelsen@aeblegaard.dk	  

For	  spørgsmål	  kontakt:	  
Bestyrelsesformand	  Marianne	  Havn	  på	  mobil:	  40	  48	  23	  54	  
Mail:	  formand@aeblegaard.dk	  
Forslag til vedtægtsændringer:

Bestyrelsen	  har	  truffet	  beslutning	  om	  indstilling	  til	  vedtægtsændring.	  Således	  at	  
bestyrelsens	  sammensætning	  ændres	  fra	  de	  nuværende	  7	  medlemmer,	  til	  
fremover	  at	  bestå	  af	  5	  medlemmer	  (se	  referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  d.	  8.	  februar	  
2016).	  
Forslag	  til	  vedtægtsændring: 

Bestyrelsens	  sammensætning	  -‐	  §10	  
Bestyrelsen	  består	  af	  i	  alt	  5	  medlemmer,	  hvoraf	  mindst	  4	  skal	  være	  forældre	  til	  
børn	  på	  skolen.	  
Stk.2.	  
Bestyrelsen	  skal	  sammensættes	  af	  4	  medlemmer	  valgt	  af	  og	  blandt	  forældrene	  i	  
forældrekredsen,	  mens	  1	  vælges	  af	  og	  blandt	  medlemmerne	  i	  skolekredsen.  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Bilag 3 - oprettelse af skolekreds
Æblegård Friskole vokser og har nu fået sin egen lille børnehave- Humlehave. 

Derfor ønsker skolebestyrelsen at oprette en skolekreds, som tillæg til vores eksisterende forældrekreds. 

Det er vigtigt, at skolen har en stor ”vennekreds”, der støtter op omkring skolen. Hvis I kender nogen, som kan 

have interesse i skolens virke og har sympati for vores værdigrundlag, må I meget gerne opfordre dem til at melde 

sig ind.  

Hvad er en forældrekreds?
Æblegård har i forvejen en forældrekreds, som er lovgivet og består af de personer, der har forældremyndighed til 

de indskrevne elever.  

Hvad er en skolekreds?
Med oprettelse af friskolens skolekreds giver vi alle friskolens venner mulighed for en demokratisk indflydelse på 

friskolen.  

Alle forældre som er medlem af forældrekredsen bliver automatisk også medlem af skolekredsen (GRATIS). 

Men skolekredsen kan desuden udgøre tidligere elever, naboer, pårørende, lokale borgere kommende og tidligere 

forældre- ALLE, der ønsker at vise sympati og støtte op om Æblegård friskoles værdigrundlag. 

Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen og godkender nye skolekredsmedlemmer. 

Medlemskab af skolekredsen
Medlemmer af skolekredsen vil blive inviteret til skolens faste arrangementer (fastelavn, julefest og sommerfest). 

Medlemmer af skolekredsen bliver ligeledes inviteret til den årlige generalforsamling og har stemmeret, som 

beskrevet i bestyrelsens vedtægter. 

Årskontingent: 100 kr. 

Ønskes medlemskab, bedes man sende en mail til bestyrelsen@aeblegaard.dk. Når bestyrelsen har godkendt 

medlemsskabet, vil man modtage en opkrævning på 100 kr.  

OBS!!! For at opnå stemmeret til generalforsamlingen, skal ansøgningen være sendt pr. mail SENEST d. 2. marts. 

Betaling af kontingent SENEST d. 14. marts. 

For yderligere information kontakt bestyrelsesformand Marianne Havn på mobil 40482354. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Æblegård Friskole 
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