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1) Præsentation af kandidat til tilsynsførende
Bestyrelsen præsenterede den nye kandidat Iben Lindemark. Hun kunne desværre ikke være til
stede ved mødet, da hun er på en længere rejse med sin familie. Bestyrelsen ønskede alligevel at
få valgt en tilsynsførende, som kan se og vurdere i forhold til gældende lovgivning, om skolen
lever op til det, den skal.
Der blev forespurgt til fristen for indkaldelsen samt fristen for opsættelse af modkandidater.
Bestyrelsen kunne meddele, at fristen er overholdt i forhold til gældende regler.
Der blev forespurgt til det materiale Birger Kyhl havde leveret til skolen, og det blev aftalt, at
mappen med hans materiale sættes frem på skolen, så den er tilgængelig for alle forældre.
2) Valg tilsynsførende
Forældrekredsen blev enige om at ansætte Iben Lindemark for skoleåret 2013/2014. Ved
kommende generalforsamling vil forældrekredsen vurdere, om man vil fortsætte samarbejdet.
Iben Lindemark vil inden generalforsamlingen komme på skolen et antal dage, som skoleleder
Claus Skjoldan offentliggør på forældreintra, så forældre som ønsker at tale med hende, kan
lave aftaler med hende. Iben Lindemark vil inden den årlige generalforsamling afslutte sin årlige
rapport, som fremlægges på generalforsamlingen 26 marts 2014.
3) Ændring af vedtægter
Bestyrelsen fremlagde vedtægtsændring, hvor repræsentanter udefra(medlemmer af
skolekredsen) ikke skulle vælges særskilt på generalforsamlingen. Bestyrelsen var bekymret
over denne forfordeling af repræsentanter udefra samt muligheden for, at bestyrelsen ikke ville
kunne konstituere sig, hvis ikke der var repræsentanter udefra.
Beslutning: Forældrekredsen ønskede ikke at gennemføre hele ændringen. Der var et fortsat
ønske om, at repræsentanter udefra(medlemmer af skolekredsen) skulle vælges først. Hvis der
ikke var kandidater blev man enige om, at der kunne vælges en forælder fra forældrekredsen i
stedet. En sådan vedtægtsændring skal godkendes på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger. Bestyrelsen vil derfor indkalde til en ekstra generalforsamling med kun
dette på dagsordnen inden den årlige generalforsamling den 26 marts 2014 18.30-20.30. Hele
forældrekredsen er ansvarlige for at finde kvalificerede kandidater udefra.

