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Referent: LM

Kredsgeneralforsamling  tirsdag  d. 15. april  2022 kl. 17:00 på

Aabenraa  Friskole

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Valg af referent

3. Fastsættelse af forretningsorden

4, Kredsbestyrelsens  beretning ved kredsbestyrelsesformanden

5. Regnskabsaflæggelse  ved kredsens økonomiansvarlige

6. Indkomne forslag

7. Valg af kredsformand (lige år)

8. Valg af 2 kredsbestyrelsesmedlemmer  (valgt for 2 år)

9. Valg af 2 suppleanter  til kredsbestyrelsen (valgt for 1 år)

10 , Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter  (valgt for 1 år)

15. Fastsættelse  af budget

12. EVt.

1. Valg af dirigent  og stemmetællere.

Monica Lendal Jørgensen blev valgt til dirigent.

Der er indkaldt med lovligt varsel.

Monica orienterede om, at der sandsynligvis bliver brug for et punkt 7b -  valg af næstformand.

Ditte Sørensen og Poul Erik Steenholt, Aabenraa Friskole blev valgt til stemmetællere.

Der var 20 stemmeberettigede  deltagere i generaIforsamIingen.

2. Valg af referent

Lene Mikkelsen blev valgt til referent.

3. Fastsættelse  af forretningsordenen

Den foreslåede forretningsorden  blev vedtaget
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4. Kredsbestyrelsens  beretning  v. kredsformanden

Hans Erik Hansen fremlagde beretningen. Den blev overgivet til generaIforsamlingens  behandling
(vedlagt referatet, bilag 4 )

ø DerspørgesindtilmulighedenforetTR6fordetidligereuddannedeTRaer.DeleafTR6kan
evt. indarbejdes i kredsens øvrige aktiviteter.

ø Der bliver spurgt om, hvor mange højskoler der eri kredsen.

Der er 8 højskoler i kredsen og Ladelund Højskole, som ligger syd for grænsen.

*  Der spørges ind til størrelsen af kredsbestyrelsens  frikøb.

Formand og næstformand erfrikøbt  20%, resten afkredsbestyrelsen  har 18,75% til deling.

Det dækker måske ikke helt arbejdsmængden, men hvis man samtidig er TR, er der nogle
møder, og opgaver, som kun skal løses ån gang.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

5. Regnskabsaflæggelse  ved kredsens  økonomiansvarlige

Kredsens regnskabsansvarlige  fremlagde regnskabet.

6. Indkomne  forstag

Ingen indkomne forslag.

7. Valg af kredsformand

Finn Trond Hansen, Kongeådalens Efterskole, er rettidigt opstillet samt eneste kandidat og dermed
valgt.

7b. Valg af Kredsnæstformand  (valgt  for  1 år)

Lene Mikkelsen, Fredericia Realskole blev valgt.

8. Valg af 2 kredsbestyreIsesmedIemmer

Da Lene Mikkelsen ikke længere er menigt kredsbestyreIsesmedIem,  er der brug for 3 nye.
Følgende kandidater  er rettidigt opstillet og dermed valgt:

Mette Zempel, Deutsche Schule Sonderburg

Thomas Skaarup, Aabenraa Friskole
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Torben Hansen, Skanderup Efterskole

1 af de nye medlemmer skal vælges for 1 år og 2 for 2 år.

Ved skrifflig afstemning blev det afgjort, at Thomas blev valgt for 1 år, og Torben og Mette blev valgt
for 2 år.

9. Valg af 2 suppleanter  til kredsbestyrelsen

Anja Burmeister, Dybbøl Efterskole, og Kirsten Bak, Lykkegaardskolen, er rettidigt opstillet til kredsbe-
styreIsessuppIeanter  og dermed valgt.

De 2 har indbyrdes afgjort, at Anja bliver førstesuppleant, og Kirsten bliver andensuppleant.

10. Valg af 2 revisorer  og 2 revisorsuppfeanter

Gitte Rosenkrands, Hoptrup Efterskole og Hanne Wrang Nielsen, Privatskolen Als er rettidigt opstillet
til revisorposterne  og er dermed valgt.

Niels Jørgen Østerby, Markusskolen og Per Brinck, Koldingegnens Idrætsefterskole, er rettidigt opstil-
let til revisorsuppIeantposterne  og er dermed valgt.

11. Fastsættelse  af budget

Kredsens økonomiansvarlige  fremlagde kredsens budgetforslag.

Budgettet blev enstemmigt godkendt af generaIforsamlingen.

12. Evt.

Finn Trond Hansen holdt tale for Inga og Hans Erik og overrakte gaver fra kredsen.

Inga og Hans Erik takkede for ordene og gaverne.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen  og takkede for god ro og orden.

ica Lendal Jørgensen Referent, Lene Mikkelsen


