København d. 28. august 2017

Til medlemmerne
Der indkaldes hermed til ordinært årsmøde i Danmarks Private Skoler
gymnasier, fredag d. 26. oktober og lørdag d. 27. oktober 2018

grundskoler og

Årsmødet foregår på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg (tlf. 65 313131)

Dagsorden for den vedtægtsbestemte del af årsmødet:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab 2017 til godkendelse

Regnskab for 2017 vil være at finde i den skriftlige årsberetning, der udsendes forud for årsmødet.
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2019 til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for 2019

Forslag til budget, kontingentstruktur og kontingent vil være at finde i den skriftlige årsberetning, der udsendes forud for
årsmødet.
6. Valg af:
a. Bestyrelsesmedlemmer
På valg som repræsentanter for skolernes bestyrelser er:
Susanne Mäkelä Green, Interskolen, Aarhus (Kan ikke modtage genvalg)
Trine Aarskov Friis, Forældreskolen i Aarhus (Kan ikke modtage genvalg)
På valg som repræsentanter for skolernes ledelser er:
Bo Mehl Jørgensen, Frederikssund private Realskole (Er villig til genvalg)
Poul Sørensen, Fredericia Realskole (Kan ikke modtage genvalg)
b. Bestyrelsessuppleanter
På valg er:
Maja Faust Rasmussen, medlem af bestyrelsen ved Interskolen
Dan Ingemann Jensen, skoleleder ved Sct. Ibs Skole
c. Statsautoriseret revisor
På valg er:
Søren Jensen, Deloitte A/S
7. Eventuelt
I henhold til foreningens vedtægt § 6, stk. 2 gøres der opmærksom på, at frist for eventuelle forslag, der ønskes behandlet på
årsmødet, skal være tilsendt foreningen inden d. 10. september 2018. Indkommer der forslag, vil disse blive fremsendt senest 4
uger før årsmødet.
Foreningen opfordrer til, at personer, der er interesseret i deltagelse i foreningens bestyrelsesarbejde, retter henvendelse til
foreningens formand, Karsten Suhr, for en orientering om arbejdet i bestyrelsen. Personer, der ønsker at meddele deres
kandidatur, vil fremgå af den endelige dagsorden i årsmødematerialet. Det vil fortsat være muligt at opstille ved selve årsmødet.
Med venlig hilsen
Karsten Suhr,
Formand
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