Det frie Gymnasium
31. marts 2018

I dkaldelse til ge eralforsa li g i fore i ge ”Det frie Gy

asiu s støttekreds”

Jf. vedtægternes § 5 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes
den 24. april 2018 klokken 19.30 i Struenseegade 50, fællessalen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Indkomne forslag
a. Forslag til ændringer af vedtægterne (se nedenfor)
Fastsættelse af kontingent for 2018-19
Valg af edle
er til ”Det frie Gy asiu s” bestyrelse jf. skolens vedtægter § 4, stk. 3
Valg af bestyrelse for ”Det frie Gy asiu s støttekreds” jf. støttekredsens vedtægter § 5
Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Steen Rasmussen
Formand
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Forslag til ændring af støttekredsens vedtægter

Det frie Gymnasium

Forslagsstillere: Birgitte Koch og Allan Larsen (henholdsvis formand og næstformand i bestyrelsen for ”Det
frie Gymnasium)
Ændringsforslag til Støttekredsens vedtægter (nuværende vedtægter er indsat nederst):
Vedr. §3.
tilføjes efter sidste afsnit:
a. Derudover kan bestyrelsen støtte i forbindelse med tilvejebringelse af økonomi dels til
anlægsudgifter i forbindelse med gymnasiets oprettelse og senere udvidelse, dels til sådanne andre
udgifter som skolen ikke har midler til at dække på andre måder,

Vedr. §4.
1. punktum slettes (Alle som betaler skolepenge...)
Tredje afsnit; andet punktum bør tilsvarende slettes. Ko ti ge t for
Fjerde afs it; ”ka ti edrift” og . og . pu ktu

o

edle

er af skolekredse …

ka ti edrift slettes.

Vedr. §5.
Fjerde afsnit; tilføjes ”og der vælges højst 5
Fjerde afsnit; tilføjes ”Medle

edle

er”

er af skole ødet er ikke valgbare til bestyrelse .”

Fjerde afsnit; Ændres "Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen."

Tilføjes om ny §6 efter §5;
”Støttekredse s bestyrelse ka edsætte é eller flere arbejdsgrupper og uddelegere a svar hertil. E hver
arbejdsgruppe refererer til bestyrelse og skal løbe de aflægge beret i ger for sit arbejde til de e.”

Herefter konsekvensændres efterflg §-nummerering.

Det frie Gymnasium – Møllegade 26 – 2200 Kbh N – 3537 1111 – adm@detfri.dk – www.detfri.dk – CVR: 29 34 43 10

