Dagsorden for Skole og Forældre Københavns
Generalforsamling 2014
Lørdag den 4. oktober 2014 kl. 10.15-11.15 på Hotel Bella Sky, lokale 18 og 19,
Center Boulevard 5, 2300 København S.
Generalforsamlingen bliver afholdt under Skole og Forældre Københavns kursus den 3. og 4.
oktober om folkeskolereformen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent samt stemmeudvalg
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
5.a Forslag fra bestyrelsen:
Ændring af vedtægterne. Tilføjelse af tegningsregler.
Det er et krav fra bankerne, at der skal være tegningsregler i foreningens vedtægter. Derfor
foreslås følgende tilføjelse til §11:
Skole og Forældre København forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og
kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over
dankort og netbank til foreningens bank/girokonti hver for sig.

5.b Forslag fra bestyrelsen:
Ændring af vedtægternes §2 og 7. Personlige medlemmer stryges fra vedtægterne, da
Skole og forældre København er en paraplyorganisation for skolebestyrelsesmedlemmer.
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Til gengæld åbnes der for op til 2 eksterne medlemmer af bestyrelsen, så det bliver på linie
med den tilsvarende mulighed for skolebestyrelser.
Nuværende formulering i §2 fjernes:
Som personlige medlemmer kan optages enkeltpersoner med interesse for skolen.
Der tilføjes et punkt d i § 7:
d. Bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer (a og b) kan beslutte at optage op til
2 eksterne medlemmer indtil næstkommende ordinære generalforsamling
Følgende formulering i § 7 ændres fra:
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin
forretningsorden.
Til:
Bestyrelsen konstituerer sig blandt de generalforsamlingsvalgte med næstformand, kasserer og
sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

6. Valg, jfr. vedtægternes § 7 og § 8
a. Formand
På valg: Jens Schjødt Thorsen, Lundehusskolen
b. Bestyrelsesmedlemmer. Valg af op til 6 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg: Nils-Henrik Jørgensen, Vibenshus Skole. Stefan Ingerslev, Kirkebjerg Skole
c. Suppleanter. Valg af op til 4 suppleanter for 1 år
d. Revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt
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