
 

                      

BALLE FRISKOLE, BALLE MUSIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE  
AFHOLDER GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 08. MAJ KL. 18.30 
 
Bestyrelsen indkalder hermed jf. vedtægterne til ordinær generalforsamling i skolens foredragssal. 
 
Program 
Kl. 18.30  Velkomst ved skolens formand Jørgen Lassen 
 Fællessang 
 Præsentation af skolens bestyrelse 
 
 Friskolens musikskole giver en lille forsmag på deres kommende forårskoncert 
 
Kl. 19.00 Generalforsamling  
 Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forstanderens beretning  
4. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til orientering ved skolens revisor, Steen 

Pedersen,  BDO 
5. Indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af suppleanter 
9. Eventuelt 

Kl. 20.30 Afrunding  
 Skolen er vært ved et lille traktement i spisesalen  

Der er ingen indkomne forslag. 

 Årsrapporten kan efter ønske rekvireres på skolens kontor fra den 01. maj 2019. 

Som bestyrelsesmedlem repræsenterer man skolens mange interesser indadtil og udadtil er man skolens 
ambassadør. Bestyrelsens opgaver er at fremlægge en mission, vision, mål og strategier i overensstemmelse 
med skolens vedtægter. Ligeledes at sikre at der foreligger en godkendt virksomhedsplan og en bæredygtig 
økonomi.  

Hanne Christensen, Michael Sero og Hanne Søgaard er på valg. Hanne Christensen modtager genvalg. 

Skolens tilsynsførende, Claus Rosenberg vil i løbet af generalforsamlingen orientere om tilsynsopgaven på 
Balle Friskole. Ligeledes vil efterskolens musiklinje give små musikalske oplevelser.  

Skolekredsmedlemmer optaget efter den 01. januar 1996 skal indbetale kontingent på 100,00 kr. senest den 
25. april 2019 til reg.nr. 5098 kt.nr. 1 347 987 for at have stemmeret på generalforsamlingen. Nuværende 
efterskoleforældre og andre der ønsker at blive skolekredsmedlemmer og derved have stemmeret på 
generalforsamlingen skal sende mail med navn, adresse samt by til info@balle-mail.dk senest den 06. april 
2019 og skal derefter godkendes af bestyrelsen.   

Bestyrelsen skal hermed byde nye som gamle skolekreds- og forældrekredsmedlemmer velkommen, og vi 
håber på et godt fremmøde til skolens generalforsamling. 

Med venlig hilsen 
På vegne af bestyrelsen/Jørgen Lassen 
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