
Referat af forældremøde med valg til bestyrelsen d. 29/3-17 

 

 
1. Valg af ordstyrer Ane Juelsen 

2. Året gang i inst. Leder Sussie Kræn Madsen berettede om årets gang i bestyrelsen med 

hovedpunkterne: 

 Bestyrelsesarbejde set fra et ledelsesperspektiv 

 Ledelse- og udviklingsarbejde 

 Det pædagogiske arbejde i forhold til læreplanen 

 Projekter henover året 

3. Årets gang i 

bestyrelsen 

Gennemgang af bestyrelsesarbejdet henover året: 

 Vedligehold herunder tag og løbende vedligehold af huset 

 Personale ansættelser o.a. 

 Lønpulje 

 Debat om fremtidsperspektiver 

4. Orientering om 

godkendt regnskab 

Regnskabet gennemgået af Lars Jessen. Spørgsmål fra forsamlingen til 

Finansforskydninger som er budgetteret med 115.000 med et forbrug 

på kun 58.650,07. 

Forklaringen er af regnskabsmæssig karakter: 

Karmsten betaler afdrag og renter på lån. Renter og afdrag skal ligge i 

budgettet for at driften fungerer, men i regnskabet er det kun renter der 

bogføres i finansforskydninger og afdrag ligger i balancen. 

5. Orientering om 

valgprocedure 

Ane Juelsen læste paragrafferne op om valgproceduren. Derefter valg 

til bestyrelsen. 

 

Valg til bestyrelsen 

 
1. Valg af dirigent Brian Vangsgaard 

 

 

 

2. Valg af referent Sussie Kræn Madsen 

 

 

 

3. Valg af 

stemmetællere 

Helene Overgaard og Ane Juelsen 

 

 

 

4. Præsentation af 

kandidater 

Helene Overgaard 

Christina S Bjernå 

Ane Juelsen 

Charlotte Jensen 

 



5. Valg af medlem og 

suppleant i hh. til 

vedtægter 

Christina S Bjernå – medlem 

Ane Juelsen - medlem 

Charlotte Jensen – medlem 

Helene Overgaard - suppleant 

 

 

 

6. Bestyrelsen består 

herefter af 

Ane Juelsen – formand 

Tom S Andersen 

Christina S Bjernå 

Charlotte Jensen 

Jens S Olsen 

Brian Vangsgaard 

Lars Jessen 

 

Da der var stemmelighed ved valg af næstformand, vælges denne på 

næstkommende møde. Ane tager kontakt til LDD for at få vejledning 

om hvordan vi forholder os i denne sag. 

 
Referatet underskrives af dirigent, referent og formand på næste bestyrelsesmøde. 

 

Næste møde er d. 19/4-17 kl. 18.30-20.30 

 

 

Dato: 

29/3-17 

 

 

 

 

Ane Juelsen   Dirigent   Referent 
 


