
 

  

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for 
Vejrumbro Fri 

4. april 2019 kl. 19.00 

 

1. Valg af dirigent 

Jeppe Hartz 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

Solvej Jakobsen aflægger beretning på bestyrelsens vegne. Se bilag. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Ingelise Ravn Rasmussen fremlægger regnskabet. Det godkendes. 

     4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

(På valg er Bettina Heimann, Ingelise Ravn Rasmussen og Solvej Jakobsen. Ingen af 

de 3 genopstiller) 

Katrine Bay Reffs, Gert Koldbæk, Lea Moth Johansen vælges til bestyrelsen for 2 år. 

5. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

Karina Pedersen, Susanne Grangaard vælges som revisorer og Johnny 
Johansen som suppleant. 

6. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

     7. Eventuelt 

Stemmeberettiget er man som forældre eller medlemmer af støtteforeningen. 

  



 

 

Referat fra ordinær generalforsamling på Vejrumbro Fri  

4. april 2019 kl. 19.00 i spisesalen ca. kl. 19.15 

(efter støtteforeningens generalforsamling) 

 

1. Valg af dirigent 

Jeppe Hartz.  

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

Bestyrelsesformand Lisbet Bodilsen aflægger beretning på bestyrelsens 

vegne. Se bilag. 

3. Ledelsen aflægger beretning 

Leder af Vejrumbro Fri Allan Boeskov aflægger beretning. Se bilag. 

4. Den tilsynsførende aflægger beretning 

Ulf Andersen aflægger beretning på baggrund af, hvad han har set i løbet 

af de 4 gange, han har været på besøg på Vejrumbro Fri siden sidste 

generalforsamling. Se bilag. 

5. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering 

Kasserer Jonatan Hjul forelægger en overordnet oversigt over 

regnskabet.  Se bilag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 

Anne Kirkegaard valgt for forældrekredsen – modtager IKKE genvalg 

Kim Pedersen valgt for skolekredsen – modtager genvalg 

Ekstra: 

Endvidere har Lisbet Bjørn Bodilsen meddelt at hun trækker sig fra 

bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen og derfor skal der vælges 

en til at tage de sidste 2 år af perioden. Lisbet er valgt i forældrekredsen.  

Sonja Koldbæk – forældrekredsen (3 år), Sissel Fischer – forældrekredsen 

(2 år) Kim Pedersen genvælges - skolekredsen (3 år) 

 

  



 
 

7. Valg af suppleanter 

Ditte Steinicke Hartz (1 år) og Tina Lajgaard Christensen (1 år) 

8. Indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag 

9.  Eventuelt 

a. Allan Boeskov sagde tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer. 

 

 


