
Indkaldelse til ordinær generalforsamling                       

i Askov Skolekreds 

Askov Skolekreds indkalder hermed til ordinær generalforsamling lørdag d. 26. oktober 

klokken 13.00 i Tårnsalen på Askov Højskole og Efterskole.  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Valg af tre stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Orientering om Højskolens og Efterskolens virksomhed v. efterskoleforstanderen. 

5. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren. 

6. Forslag  

a. Permanent ordning for tidligere elever (vedtægtsændring) 

i. Bestyrelsen stiller forslag om, at forsøgsordningen, der giver tidligere 

elever mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet i en prøveperiode 

på op til 2 år, bliver gjort permanent (se bilag). 

b. Indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode 

a. På valg er:  

i. Bestyrelsesmedlem Lise Buurgård 

ii. Bestyrelsesmedlem Inge Lis Dalsgaard  

iii. Bestyrelsesmedlem, næstformand og sekretær Louise Nørmark Olsen 

8. Valg af suppleant 

a. Bestyrelsen foreslår 

9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 

a. Bestyrelsen foreslår Helge Petersen & Anna Hartvig. 

b. Bestyrelsen foreslår Hanne Lütsen. 

10. Eventuelt. 

 

Forslag, der ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 

7 dage før generalforsamlingen 

 

 

Med venlig hilsen 

Askov Skolekreds’ bestyrelse 

 

 

Bilag 

 

Nuværende tekst:  

 

 



§ 5 Bestyrelsen  

 

Stk. 1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valget gælder for to år. Hvert år er 3 resp. 4 

bestyrelsesmedlemmer på valg jf. vedtægternes § 3 stk. 7 – dagsordenspunkt 8. Genvalg 

kan finde sted. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indtræder en suppleant for resten af 

perioden. 

 

_________________________________________________________________________ 

Forslag til ny tekst:  

 

§ 5 Bestyrelsen  

 

Stk. 1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valget gælder for to år. Hvert år er 3 resp. 4 

bestyrelsesmedlemmer på valg jf. vedtægternes § 3 stk. 7 – dagsordenspunkt 8. Genvalg 

kan finde sted. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indtræder en suppleant for resten af 

perioden. Bestyrelsen har ud over de 7 ordinære medlemmer 2 fripladser til tidligere elever 

fra Askov Højskole eller Efterskole. Medlemmerne, der sidder på fripladserne, udvælges i 

samarbejde med skolen, og de har ikke stemmeret, men fuld taleret. Fripladserne kan højst 

besættes af samme medlem i 2 år, hvorefter medlemmet kan vælges på lige fod med andre.  


