Birkerød Privatskole
Ekstraordinær generalforsamling
Referat
Torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00

Til stede: 6 stemmeberettigede medlemmer af forældrekredsen.
Referent: SF
Den ekstraordinære generalforsamling indledtes ved bestyrelsesformand Lars Sand Stibius, som bød velkommen og kort redegjorde for årsagen til afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling, som skyldes et forslag – fremsat af bestyrelsen - om vedtægtsændringer, således at vedtægterne opdateres og i højere grad end hidtil kommer i
overensstemmelse med Danmarks Privatskoleforenings anbefalinger til vedtægter for en
fri grundskole.
1. Valg af dirigent
Forsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag til dirigent og Jacob Petersen blev
valgt. Herefter kunne dirigenten konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt og at øvrige formalia var overholdt.
2. Valg af referent
Susanne Frey valgtes til referent.
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendtes.
4. Ændring af de nuværende vedtægter
Dirigenten indledte dette punkt med at redegøre for de nuværende vedtægters
bestemmelser vedr. den ekstraordinære generalforsamlings beslutningsdygtighed.
Under henvisning til § 4 stk. 7 og stk. 8, hvoraf det fremgår at ”vedtægtsændringer mindst kræver, at 2/3 af forældrekredsens medlemmer er repræsenteret på
generalforsamlingen, samt at beslutningen opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Vedtages beslutningen med den nævnte kvalificerende majoritet, men generalforsamlingen på grund af det fremmødte antal medlemmer ikke er beslutningsdygtig,
skal den snarest forelægges en ny generalforsamling.”
Efter at have rådført sig med protokolfører Annette Hartlev, kunne dirigenten konstatere, at forudsætningerne for den ekstraordinære generalforsamlings beslutningsdygtighed ikke var til stede, da 2/3 af forældrekredsens medlemmer ikke var
repræsenteret.
Dirigenten henviste herefter til den allerede indkaldte ekstraordinære generalforsamling den 18. december 2014 kl. 17.00, hvor en evt. beslutning om vedtægtsændringer tidligst kan vedtages.
5. Eventuelt
Fra forsamlingen var der en opfordring til, at der udarbejdes en fuldmagtsformular
til brug ved fremtidige generalforsamlinger.
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Desuden blev der fremført ønsker om tydeligere kommunikation i forbindelse med
indkaldelsen og ikke mindst, at indkaldelsen indeholder en forventet varighed af
den ekstraordinære generalforsamling.
Bestyrelsen tog de fremkomne forslag til efterretning.
Herefter afsluttedes den ekstraordinære generalforsamling med bestyrelsesformandens og dirigentens fælles opfordring til de fremmødte om igen at møde op til
den ekstraordinære generalforsamling den 18. december klokken 17.00 2014.

