Referat af Støttekredsens generalforsamling 12/4 - 2016
Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af ordstyrer og referent
Meddelelser.
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab for Støttekredsen
Valg af revisor
Godkendelse af vedlagte forslag til ændring af vedtægter samt indkomne forslag.
Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer til Støttekredsens bestyrelse.

1.Erik Gade(EG) blev valgt som dirigent og Steen Rasmussen(SR) som referent.
EG bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Ingen meddelelser
3. Birgitte Koch aflagde beretning for bestyrelsen suppleret af skriftlig beretning fra John Tolsted.
4. SR fremlagde regnskab for kalenderåret 2015 udvisende et resultat på 390.680 og en egenkapital på
1.097.954 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
5. Søren Bager blev genvalgt som revisor
6. Vedtægtsforslaget blev godkendt med ændring til § 4 vedr. kontingentfastsættelse. Kontingentet
fastsættes årligt på generalforsamlingen i april måned. Der var enighed om at kontingentet for kommende
periode udgør 200,- kr.
7. Til bestyrelsen blev Rasmus Mortensen, Alexander Henningsen, Leif Nordberg, Preben Meyer og Steen
Rasmussen valgt.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde. SR indkalder til møde i maj måned.

Vi gik herefter over til generalforsamling for skolekredsen

Referat af skolekredsens generalforsamling 12/4 – 2016
Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af ordstyrer og referent
Formandens beretning
Skolemødets beretning
Godkendelse af regnskab for Det frie Gymnasium
Godkendelse af budget 2016
Indkomne forslag
Valg af skolens bestyrelse – 5 poster samt 2 suppleanter blandt støttekredsens medlemmer.
(Bemærk medlemmer af skolemødet er ikke valgbare til skolens bestyrelse.)
8. Evt.

1. Søren Bager (SB) blev valgt som dirigent, Steen Rasmussen (SR) som referent.
SB konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig
2. Formanden Birgitte Koch´s beretning blev enstemmigt godkendt. (bilag)
3. Benjamin Graham fremlagde Skolemødets beretning som blev enstemmigt godkendt (bilag)
4. SR fremlagde årsrapport med revisionsprotokollat, (bilag). Årsrapporten udvisende et driftsresultat på
2.6 million og en egenkapital på 76.8 million blev enstemmigt vedtaget.
5. Budget 2016 (bilag) godkendt af skolemødet i november med korrektioner i januar blev enstemmig
godkendt.
6. Der er ingen indkomne forslag.
7. Til skolens bestyrelse blev Birgitte Koch, Allan Larsen, Jette Gotlieb, Alexander Hennings og Leif
Nordbjerg genvalgt. Til suppleanter blev Tobias Emil Jensen og Katinka Schyberg valgt.

Bestyrelsen holder konstituerende møde d. 1/6

