Skolekredsen for Baunehøj Efterskole
_____________________________________________________________

Den 1. februar 2022
Kære Skolekredsmedlem,
Dette er den officielle indkaldelse samt dagsorden til den ordinære generalforsamling for Skolekredsen ved
Baunehøj Efterskole lørdag den 2. april 2022 på Baunehøj Efterskole i Udsigten.
Da der er tradition for at ligge generalforsamlingen i samme weekend som afslutning på teaterugen,
foreslår bestyrelsen i år at gå ud over vedtægterne, og ligge generalforsamlingen i april.
Året er ganske særligt grundet pandemien, og Baunehøj har derfor flyttet teaterugen.
Skulle der være nogle medlemmer der insisterer på at følge vedtægterne, vil generalforamlingen i stedet
foregå online lørdag den 12. marts 2022.
Vedtægternes §4 siger at den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden den 15. marts
Hvis ikke der modtages indsigelser fra medlemmer inden 18. februar 2022 på skolekredsen@baunehoej.dk,
vil programmet Lørdag den 2. april så således ud:
Kl. 12.30

Registrering af fremmødte medlemmer

Kl. 12.30 - 13.00

Let frokost og kaffe

Kl. 13.00 – 14.30

Generalforsamling afholdes i Udsigten

Kl. 15.00

Teaterforestilling spillet af elever fra nuværende årgang på Baunehøj

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af Skolekredsens regnskab til godkendelse
4) Eventuelle forslag fra medlemmerne
5) Godkendelse af budget 2022, samt fastsættelse af kontingent 2022
7) Valg af nye medlemmer til Skolekredsens bestyrelse
8) Valg af medlemmer til skolens repræsentantskab
9) Valg af revisor samt revisorsuppleant
10) Eventuelt
Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal officielt være Skolekredsens
formand i hænde 3 uger før generalforsamlingens afholdelse, dvs. den 18. februar 2022. Forslag sendes på
mail til skolekredsen@baunehoej.dk.
Evt. forslag og bilag til dagsorden, regnskab 2021 og budget 2022 vil være til rådighed for medlemmerne 2
uger før generalforsamlingens afholdelse. Materialet kan hentes på Baunehøjs hjemmeside under fanen
”Om Baunehøj”/ Foreninger og Bagland / Skolekredsen

Baunehøj har en af landets største og mest aktive skolekredse.
Det er blandt andet bestyrelsens opgave at være bindeled mellem skolen, nuværende og tidligere forældre
og elever.
Denne opgave løses blandt andet ved at udgive Årskrøniken, medlemsbladet Væksthuset, arrangere
forældresammenkomster samt være behjælpelige ved skolens mange arrangementer (f.eks. arbejdsdage).
Skolekredsens bestyrelse består af 5-7 medlemmer, hvert år på Generalforsamlingen vælges der 2
bestyrelsesmedlemmer for 3 år ad gangen. Der afholdes møder i skolekredsen omkring 6 gange på et år.
På generalforsamlingen skal der også vælges nye medlemmer til skolens repræsentantskab.
Repræsentantskabet består af 27 medlemmer. Hvert år bliver der valgt 9 medlemmer, som sidder for 3 år
ad gangen, samt en suppleant som sidder for 1 år. Her er der et årligt møde.

Hvis man har lyst til at træde ind i bestyrelsen eller repræsentantskabet, og/eller ønsker yderligere
oplysninger, er man meget velkommen til at kontakte undertegnede.

Opstilling til bestyrelse og repræsentantskab kan dog også foregå direkte på generalforsamlingen.
Uanset hvordan du gør, vil du blive modtaget med åbne arme.

Alle er velkomne, dog skal man være betalende medlem for at opstille og stemme.
Har man et barn til den kommende årgang for skoleåret 2022/23 eller et barn på nuværende årgang 21/22
er man automatisk betalende medlem.

Med venlig hilsen og på gensyn
Anja Sebak
Formand for Skolekredsens bestyrelse
e-mail: skolekredsen@baunehoej.dk

Vi opfordrer dig ligeledes til at besøge Baunehøjs hjemmeside www.baunehoej.dk, hvor du finder mange
spændende oplysninger, samt kan følge udviklingen på Baunehøj.

