
 

Indkaldelse til generalforsamling og bestyrelsesvalg 2023 
 

torsdag d. 23. marts kl.17.30 
 
 
Kære forældre på Nørrebro Lilleskole,  
 
Kom og hør om hvordan året er gået ifølge bestyrelsen, og vær med til at sætte retningen for det 
næste.  
 

 
Valgmøde i forældrekredsen 
 
I forlængelse af generalforsamlingen skal forældrekredsen vælge skolens bestyrelse. Vi vil fra 
bestyrelsens side gerne opfordre alle til at stille op. Det er rigtig god måde til at få indflydelse på 
skolen, og skolen har brug for engagerede forældre. Vil du høre mere om arbejdet, så ring til 
bestyrelsesformand Jacob Sørensen tlf. 22303202. Hvis man stiller op, kan man sige det på selve 
mødet, eller man kan give kontoret besked på forhånd. Se næste side og bilag 1 for mere om 
valgmødet. 
 
 
Vi glæder os til at se jer, 
 
Jacob Sørensen, formand for bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foreløbig dagsorden, generalforsamling 2023 
 

1. Velkomst 
2. Valg af dirigent og referent 
3. Formandens beretning   
4. Skolelederens beretning  
5. Fremlæggelse af revideret regnskab  
6. Fremlæggelse af budget  
7. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring - se bilag 2 
8. Indkomne forslag  
9. Eventuelt 

Forslag skal indleveres til kontoret på skrift senest torsdag d. 9. marts 2023. Endelig dagsorden offentliggøres på hjemmesiden 
under fanen skolen/nyheder senest en uge før afholdelsen af generalforsamlingen. 



 
 
 
 

Valgmøde i forældrekredsen  
 
 

Dagsorden for valgmøde 2023 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
3. Valg af to suppleanter  
4. Valg af tilsynsførende - bestyrelsen indstiller Bente Haugaard 
5. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår at vi genvælger BDO Scan Revision A/S 

(statsaut.) 
6. Eventuelt 

 

 
 
Medlemmer på valg 
Der er tre medlemmer på valg: Jacob Sørensen, forperson (genopstiller), Juliana Rodrigues-
Andersen, næstforperson (genopstiller), og Thomas Bugge – medlem (genopstiller). Derudover er 
Mie Odgaard, Sesse Frich Trusell bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens to suppleanter, Asbjørn 
Lindsø Andersen og Amalie Martinus Hauge er begge på valg og genopstiller. 

 

OBS 

Generalforsamlingen foregår umiddelbart efter skolens forårsfest og forældrerådet lægger op til, 
at der i klasserne tages initiativ til at arrangere fællesspisning, så sæt et stort kryds i kalenderen 
den 23. marts. 

 


