ÅRSMØDE FOR SKOLEKREDSEN PÅ BREJNING
LØRDAG D. 21. APRIL 2018 KL. 10.30 - 20.00

Vi har længe arbejdet på at tilbyde Skolekredsen deres eget arrangement og deres eget program.
Derfor er årets generalforsamling er nu blevet en del af det, vi vælger at kalde Årsmødet for
Skolekredsen.
Vi synes selv, at vi i år kan tilbyde et fantastisk og selvstændigt program for jer. I samme weekend
vil der også være den traditionelle A-weekend for alle vores tidligere elever, og Det Danske Spejderkorps afvikler Uddannelsesweekenden, som er weekenden for alle instruktører i Det Danske
Spejderkorps
Når du skal til frokost, sangforedrag og festmiddag kan vi blive op til 600 mennesker på én gang,
Men det er ikke noget problem, fordi vi stiller et kæmpe telt op foran skolen - hvor selv blodbøgen
også kan være med.
Du tilmelder dig de dele af Årsmødet, som du vil deltage i ved at udfylde spørgeskemaet her.
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Generalforsamling
Frokost som Mingle Cafe/samtalesalon
Højskole-Workshops rundt på skolen.
Rasmus Skov Borring
Aftensmad
Musik & Fest (Slut for udskænkning og lyset tændes kl 02.30.)

Pianisten Rasmus Skov:

Pianisten Rasmus Skov Borring er vokset op i et hjem
med klaver, hvor efterskoleverdenen var en central del
af barndommen. Han er manden bag cd’erne ‘Den Danske
Sang 1&2’, hvor han instrumentalt fortolker de danske
højskolesange. Derudover har han skrevet tonerne til
‘Gi’ os lyset tilbage’ fra Efterskolernes landsstævne i 2009.

Overnatning:

Desværre er der som udgangspunkt ikke plads til, at du kan overnatte på Brejning fra lørdag til
søndag som Årsmødedeltager. Du kan dog vælge at overnatte i dit eget telt, hvis du vil overnatte.
Enkelte har af forskellige årsager ikke mulighed for at overnatte i telt, er det dig, skal du skrive en
mail til Ole på kontor@brejning.dk.

Tilmelding til Arbejdsweekend:

Hvis du hellere vil deltage i A-Weekendens program, skal det ske gennem Elevforeningens
tilmelding som du finder her.
Vel mødt til en rigtig god weekend :)
De bedste hilsner

Ole Conrad Kondrup

INVITATION

GENERALFORSAMLING 2018
Dato: Lørdag d. 21. april 2018 kl. 10.30 - 12.30
Sted: Foredragssalen, Yggdrasil, på Brejning Efterskole, Møllegårdsvej 1, 7080 Børkop.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Registrering af stemmeberettigede skolekredsmedlemmer
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forstanderens beretning
Godkendelse af det reviderede regnskab
Fremlæggelse af planer og budget
Fastsættelse af kontingent

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg (modtager genvalg): 		
Dorte Ankerfelt, 		
Verner Helwig, 		
			
På valg suppleanter (modtager genvalg):
Mads Andersen		
Morten Birk Christensen		
			
			
9.
Indkomne forslag

Ikke på valg:
Glenn Ullerup, medlem
Torben Gammelgaard, medlem
Erik Alleslev, medlem
Benedikte Marie Kaalund, DDS-repræsentant
Malene Eigenbroth, DDS-repræsentant
Andrea Ellegaard, medarbejderrepræsentant

10. Eventuel

Tilmelding til generalforsamlingen

Du tilmelder dig ved at sende en mail til skolen på kontor@brejning.dk
Vi glæder os til at se jer til årets generalforsamling og håber selvfølgelig på, at flere af jer har lyst til
at deltage i det åbne program resten af lørdagen.

Forslag til generalforsamlingen

Bestyrelsen skal have indkomne forslag senest torsdag d. 5. april 2018. Forslag sendes til skolen på
kontor@brejning.dk eller til bestyrelsesformand Dorte Ankerfelt på dorte@ankerfelt.dk
På vegne af skolen
Ole Conrad Kondrup, forstander og Dorte Ankerfelt, bestyrelsesformand

