Forretningsorden for generalforsamling på Byens Skole
§ 1. Generalforsamlingen består af forældre til børn i skolen, og forældre til børn, der er indskrevet i
skolen med henblik på at begynde skolegang inden for et år efter generalforsamlingens afholdelse.
Det er alene forældrekredsen, defineret ved forældremyndighedsindehavere til børn i skolen, der har
stemmeret.

§ 2. Ordinær generalforsamling afholder hver år i marts/april måned og indkaldes skriftligt af
bestyrelsen med 3 ugers varsel med angivelse af følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af forretningsorden
4. Bestyrelsens beretning og udkast til handlingsplan for det kommende år
5. Skolelederens beretning
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
7. Bestyrelsen fremlægger budget for kommende skoleår
8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af tilsynsførende
10. Valg af revisor
11. Indkomne forslag
12. Eventuelt
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling indgives til bestyrelsen
(alm. post til skolen eller mail) senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Forslagene
kopieres og udsendes senest 2 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsens udkast til handlingsplan
og det reviderede regnskab, samt budget kan afhentes på skolens kontor 2 hverdage før
generalforsamlingens afholdelse.

§ 3. I tilfælde af ekstraordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 8, gælder samme frister og
procedurer for som i § 2, stk. 2.

§ 4. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der foretages
skriftlig afstemning, hvis én forældre ønsker det. Skriftlig afstemning sker på en særlig blanket, der
uddeles på generalforsamlingen.
Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange af forældrekredsens
medlemmer, der er til stede. Dette gælder dog ikke ved beslutning om skolens vedtægter, jf.
vedtægternes § 9, og om skolens nedlæggelse, jf. vedtægternes § 10, hvor der kræves 2/3’s flertal.
§ 5. Stemmeberettigede er forældrekredsen, jf. § 1. Der kan afgives én stemme – og kun én – per
husstand. Ved husstand forstås det sted, hvor barnet primært bor og opholder sig.
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Stk. 2. Der kan alene stemmes ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt.
Stk. 2a. Hvis husstanden er i restance ud over 3 måneders skolepenge og/eller SFO, kan husstanden
ikke stemme.
Stk. 3. Ved generalforsamlingens begyndelse afkrydses deltagerne på skolens adresselister over
eleverne således, at der er klarhed over, hvor mange stemmeberettigede, der er til stede.
Stk. 4. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved stemmelighed under punktet valg, jf. § 2, stk. 1,
nr. 1, nr. 8 og nr. 9 foretages der lodtrækning blandt de involverede kandidater.

§ 6. Der udarbejdes et referat fra generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten. Referatet
udsendes til forældrekredsen og til forældre til børn, der er indskrevet i skolen med henblik på at
begynde skolegang inden for et år efter generalforsamlingens afholdelse. Referatet udsendes efter
generalforsamlingen.

§ 7. Ændringer i forretningsordenen kan kun ske med godkendelse af generalforsamlingen. Evt.
forslag til ændringer behandles under dagsordenens pkt. 3. Dog skal ændringer i forretningsordenen
som også gælder for skolens vedtægter, behandles som vedtægtsændringer, jf. vedtægternes § 9.

Bestyrelsen, marts 2013
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