SKOLEKREDSMØDE 2021
29. april 2021, kl. 16.00-18.00
Hermed indbydes til skolekredsmøde 2021

Dagsorden
1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning sendes også ud med referatet.
3. Forstanderens beretning
Forstanderens beretning sendes også ud med referatet.
4. Regnskab for 2020
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020 og kort om forventningerne til 2021.
5. Indkomne forslag
Forslag, som ønskes behandlet på skolekredsmødet, skal være bestyrelsen i hænde
senest 30 dage før skolekredsmødet afholdes. Der er indkommet et forslag til punktet.
(a) Vedtægterne er sidst justeret i 2013. For at vedtægterne for SeniorHøjskolen passer til
praksis, så foreslås enkelte rettelser. Rettelserne fremgår af bilag.
6. Fastsættelse af kontingent.
Der er ikke forslag om at ændre kontingentet.
7. Valg af skolekredsens medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter
Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer. Heraf vælges 4 af og blandt
skolekredsens medlemmer. Der vælges i ulige år 2 medlemmer og i lige år 2 medlemmer.
Freddy og Svend er på valg. Der skal desuden vælges 2 suppleanter (vælges for et år)
8. Eventuelt
Der er ikke indkommet punkter til eventuelt
Da højskolen formentlig stadig er lukket ned, når generalforsamlingen afholdes, så vil
generalforsamling kun kunne følges digitalt på nettet. Det beklager vi meget.
Du har 2 muligheder for at følge generalforsamlingen på nettet:
• På Zoom via et deltagerlink, som du får tilsendt før skolekredsmødet inkl. regnskab
og reviderede vedtægter.
(Ønsker du at deltage i generalforsamlingen via Zoom, så tilmeld dig i en mail til
kontor@seniorhoejskolen.dk med navn, adresse samt mailadresse - så modtager
du/I et link til mødet via zoom før skolekredsmødet.
• På vores facebookside: https://www.facebook.com/SeniorHoejskolen/
(her vil der ikke være mulighed for at stemme men blot følge med i mødet)
Det vil være muligt at stille spørgsmål via zoom til beretningerne under mødet. Som medlem
af skolekredsen vil du desuden få adgang til at stemme digitalt via Zoom.

Med venlig hilsen

Frede Krøjgaard
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