Fællesindkaldelse
til
generalforsamlinger og valgmøde
på MammenFri
tirsdag den 8. april fra kl. 18.00

Mammen Friskole, børnehave og vuggestue ▪ Mammen Byvej 69 ▪ 8850 Bjerringbro ▪ Tlf.: 86 68 58 50 ▪ kontor@mammenfriskole.dk
Bank: Sparekassen Kronjylland Konto nr. 93 81 - 00 01 84 44 15 ▪ Mammuttens tlf.: 86 68 51 17 ▪ Mobil nr.: 30 36 58 50
Skoleleder: Dynes Skovkjær tlf. 23 37 14 47 ▪ dynes@mammenfriskole.dk
Børnehave og vuggestuens mobil nr.: 20 21 58 50 ▪ Afdelingsleder Linda Jensen ▪ linda@mammenfriskole.dk

Mammen, den 13. marts 2014
Med denne samlede indkaldelse til generalforsamlinger og valgmøde på
MammenFri ønsker bestyrelserne at invitere alle forældre til en aften med fokus på
helheden.
Vi ønsker med dette tiltag at signalere, at vi er en enhed her på Mammen Byvej 69.
Vi tror på, at det er en styrke for vores arbejde og et gode for vores børn, at vi alle
sammen ved, hvad der sker i institutionerne og i skolen.
Det handler også om, hvem vi vælger til at bestemme. Ganske vist er det kun
forældre i vuggestuen, der kan vælges til vuggestuens bestyrelse, men alle har
mulighed for at blive både valgbare og stemmeberettigede til skolebestyrelsen. Det
kræver blot, at man er meldt ind i MammenFri-kredsen (tdl. ”skolekredsen”). 150
kr. årligt for enkeltmedlemsskab og 250 kr. årligt for familiemedlemsskab. Beløbet
overføres til 9381-00018 444 15 eller betales kontant ved indgangen til
generalforsamlingerne den 8. april.
Vi ses!
Bestyrelserne

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling 2014 i Mammen Frivuggestue
på Mammen Friskole tirsdag den 8. april kl. 18.00
Dagsorden til generalforsamlingen
Bekendtgørelse af evt. indkommende forslag til generalforsamling i
Mammen Frivuggestue
1.

Valg af stemmetæller

2.

Valg af dirigent

3.
4.

Formanden aflægger beretning.
Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til orientering.

5.

Bestyrelsen fremlægger det vedtagne budget til orientering.

6.
Medlemskontingent, indmeldelsesgebyr og forældrebetaling fastsættes på
generalforsamlingen.
side 1

7.

Valg af ét bestyrelsesmedlem for 2 år og to suppleanter
På valg er: Troels Grønlund

8.
9.

Valg af revisor
Indkomne forslag

10.

Eventuelt

modtager ikke genvalg

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling i Mammen
Frivuggestue, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. april, og de
skal bekendtgøres for generalforsamling ved start inden valg af dirigent.
Med venlig hilsen
bestyrelsen for Mammen Frivuggestue

Indkaldelse til
valgmøde for valg til forældrebestyrelsen i Mammen Fribørnehave
på Mammen Friskole tirsdag den 8. april kl. 19.00
Dagsorden
1.
Valg af stemmetæller
2.
Valg af dirigent
3.

Valg til forældrebestyrelsen og supleanter
På valg for to år er
Sanni Vejen Vestergaard
Valg af to supleanter

Med venlig hilsen
forældrebestyrelsen

side 2

modtager ikke genvalg

Indkaldelse til

ordinær generalforsamling 2014
på Mammen Friskole
tirsdag den 8. april kl. 19.30 - 21.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsen, skoleleder og tilsynsførende aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering.
4. Fremlæggelse af budget for næste år
5. Fastsættelse af kontingent til skolekredsen og forældrekredsen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Præsentation af kandidater, der ønsker at stille op.
På valg er:
Steen Hansen (valgt af forældrekreds)
Benita Johansen (valgt af forældrekreds)
Anders Levring (valgt af skolekreds)
Randi Gravgaard (valgt af skolekreds)

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager ikke genvalg
modtager ikke genvalg

 Beretning fra udvalgene
Rengørings-, legat-, mad-, it-, mammut-, aktivitets-, markedsføringsog bygnings- og udeudvalget.
7. Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
skolebestyrelsen

side 3

