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Beslutningsreferat 

Ordinær Generalforsamling, den 22. marts 

Valg af bestyrelsesmedlemmer i 
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Mia Mikkelsen blev valgt

 

Mia Mikkelsen berettede om bestyrelsens 

arbejde frem til nu. 

 

Da Friskolen stadig er i de indledende faser 

og først starter formelt op pr. 1. august 2016 

er der ingen årsrapport.

 

Kim Qvesehl Larsen, Nis Virenfeldt, Jesper 

Gautesen og Mia Mikkelsen blev valgt.

 

Lars Pedersen, Carina Fragtrup Hvorvarp og 

Pernille Dalgaard Hansen blev val

 

Thomas Lemvig blev valgt i forældrekredsen 

og Jan Nielsen i skolekredsen.

 

Ingen forslag fremkommet

 

Vedtægtens §2 får tilføjelsen:

Overlade Friskole driver endvidere efter aftale 

med Vesthimmerlands Kommune en 

børnehave og vuggestue.

Der indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling 5. april 2016 for at 

stadfæste den enstemmige afgørelse.

 

Forslag om en fane med spørgsmål og svar 

på hjemmesiden samt lægge en digital 

udgave af informationen omkring borgerløn 

og -gave på hjemmesiden.
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Overlade Friskole driver endvidere efter aftale 

med Vesthimmerlands Kommune en 
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