
Indkaldelse til ordinær                                                                                      
 

Generalforsamling i Forældreforeningen  
ved Skt. Josefs Skole.  

 
 

 
Tid: Tirsdag den 25. september 2012 klokken 19:00. 
 
Sted: Skt. Josefs Skole, Fællessalen. 
 
 
Dagsorden: 
 
1) Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Jeanette Wulf-Andersen). 
2) Bestyrelsens beretning.  
3) Forelæggelse af regnskabet. 
4) Orientering ved tilsynsførende. 
5) - valg af bestyrelsesmedlem, jf. foreningens vedtægter § 4, stk. 1.,1),  
(samtidig medlem af skolens bestyrelse, 1 på valg). 
- valg af bestyrelsesmedlem, jf. § 4, stk. 1, 2), (samtidig suppleant til skolens bestyrelse, 1 på valg) 
- valg af bestyrelsesmedlem, jf. § 4, stk. 1, 3), (1 på valg) 
- valg af suppleanter, jf. § 4, stk. 1, 4), (2 på valg) 
- valg af tilsynsførende; Udviklingskonsulent Lars Frank Jørgensen indstilles til genvalg 
- valg af revisorer og revisorsuppleant 
6) Indkomne forslag.  
7) Eventuelt. 
 
Vi gør opmærksom på, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater til punkt 5 på mødet. 
Vedtægter med valgprocedurer samt tilsynsregler kan ses på skolens og Forældreforeningens hjemmeside.   
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
 
 
Bestyrelsen består i dag af følgende: 
 

Rikke Bay Johansen, Formand 
Medlem af skolens bestyrelse. Valgt for 2 år i 
2011. Er ikke på valg. 
 
Henrik Sarfelt, Næstformand. 
Medlem af skolens bestyrelse. Valgt for 2 år i 
2010. Er på valg, og ønsker ikke at genopstille. 
 
Torben Stevold 
Medlem af skolens bestyrelse. Valgt for 2 år i 2011.  
Er ikke på valg. 
 
Helle Groth Christensen 
Suppleant til skolens bestyrelse.  
Valgt for 2 år i 2010. Er på valg. 
 

Pernille Siegumfeldt, Kasserer. 
Valgt for 2 år i 2011. Er ikke på valg. 
 
Lene Vase Olesen 
Valgt for 2 år i 2010. Er på valg, og ønsker ikke at 
genopstille. 
 
Tine Bjørn 
Suppleant, 1-årige post.  
 
Michael Hartvig 
Suppleant, 1-årige post.  
 
Tilsynsførende, der er på valg hvert år, er i dag 
Udviklingskonsulent Lars Frank Jørgensen.  
 
Henriette Løkke og Børge Jørgensen som 
revisorer og Jenny Schärfe som revisorsuppleant 
blev valgt for 2 år i 2010, og er på valg.  
 

 
 



 


