ODENSE DESIGNAKADEMI
& FRISKOLEN GLASVÆRKET
Ørstedsgade 28
5000 Odense C
(+45) 66 12 21 45
info@odensedesignakademi.dk

Referat af generalforsamling på Odense Designakademi og Friskolen Glasværket
den 18. juni 2020
Formand Anja Bang Wolf bød velkommen til generalforsamlingen,

ad 1)
Valg af dirigent

Anja Bang Wolf foreslog på bestyrelsens vegne Niels Kristian Hansen, der blev valgt.
Niels Kristian takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
ad 2)
Valg af referent og stemmetæller
Henriette Faldt Hansen blev valg til referent
ad 3)
Bestyrelsens beretning

Anja Bang Wolf aflagde på bestyrelsens vegne beretningen.
Da der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning, blev den godkendt.
ad 4)
Forstanderens beretning
Anna-Stina Billund aflagde sin beretning.
Forstanderens beretning for Odense Designakademi og Friskolen Glasværket blev
enstemmigt godkendt.
ad 5)
Godkendelse af den reviderede årsrapport
Revisor Kim Dalgaard gennemgik årsrapporten for 2019, kommenterede undervejs og
fremhævede især, at han havde givet årsrapporten en såkaldt blank påtegning.

Årsrapporten for Odense Fagskole 2019 blev enstemmigt godkendt.

ad 6)
Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.
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ad 7)
Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2021 på 100 kr. blev vedtaget.
ad 8)
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer fra forældrekredsen

Rikke Dahl Olesen, som er mor til Liv og Ole, der skal i 3. og 1. klasse i august 2020 og, Jakob
Lindberg Nielsen, som er far til Thilde og Ea, der skal i 4. og 1. klasse i august 2020.
Begge er valgt for en fireårig periode og er på valg igen i 2024.
ad 9)
Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer fra skolekredsen
Følgende blev opstillet og valgt, da der ikke var modkandidater:
Thit Hansgaard – (valgt i 2017 og er på valg igen i 2021)
Anja Bang Wolf – (valgt i 2018 og er på valg igen i 2022)
Heidi Okton – (valgt i 2019 og er igen på valg igen i 2023)
Jette Grønvald – nyvalgt, er på valg igen i 2024
Lene Thode – nyvalgt, er på valg igen i 2024
ad 10)
Valg af 2 suppleanter fra henholdsvis skolekreds og forældrekreds

Maria Bundgaard og Mathilde Cremonesi blev valgt som suppleant til forældremedlemmerne,
Ingen blev valgt som suppleant for skolekredsmedlemmerne. Da der ikke er andre kandidater på
nuværende tidspunkt.
Ad 10) Eventuelt

Intet at behandle under eventuelt.
18. juni 2020

Niels Kristian Hansen
dirigent

Henriette Faldt Hansen
referent

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Anja Bang Wolf
som formand og Rikke Dahl Olesen som næstformand.
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