
  
  

  

 

   Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde 26. april 2021 
  
Møde kl. 14.00 i Laden med god afstand. 
  
Afbud fra: Pernille 
Referent: Pia  
  
 

  

Ansvarlig Dagsorden 

Jens Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst. 
Dagsorden og referat godkendt. 

Jens Gennemgang og godkendelse af årsrapport 2020 
Årsrapport viser 620.000 kr i overskud, dette meget tilfredsstillende. Udgifter til bl.a. 
lejrskoler har været små, der har været 5 elever flere end budgetteret og der har 
været forskellige tilskud til bl.a. rengøring.  
Der er ingen anmærkninger fra revisor.  
Bestyrelsen godkender årsrapport fra 2020. 
 

Jens Køb af Sønder Allé 9 - købsaftale gennemgås.  
Sælgers advokat har kontaktet Jens vedr. Sønder Allé 9. Sælger tilbyder Friskolen 
at købe ejendommen for 400.000. 
Jens C, Jens H. og Pia kontakter sælger advokat mhp udfærdigelse af endelig 
købsaftale.   
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen vil indstille 
til godkendelse af køb af Sønder Allé 9. Forslag til dato er 4. juni kl. 16.30, hvor der 
til fremmødte er en øl og pølse. 

Jens^2 Drejebog for generalforsamling gennemgås 
Generalforsamling 27/4 afholdes on-line med beretninger af Charlotte, Jens C og 
Jens H.  
Tilsynsførende Lasse Lorenz aflægger beretning. 
Maja Lomholt er foreslået som dirigent af bestyrelsen. 
Troels spiller til sange.  
Regnskab fremlægges og gennemgås. 



Der optælles stemmer til bestyrelse, som forud for generalforsamling er afgivet 
skriftligt. 
Generalforsamling skal godkende køb af jord Sønder Allé 17, evt. indsigelser kan 
ske via chat tilbagemelding under generalforsamlingen.  

Jens H Konstituerende bestyrelsesmøde efter ordinær generalforsamling:   
Der er forslag om mandag d. 3. maj ll. 16.30. 

Evt.  Der var ingenting til eventuelt.  
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