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REPRÆSENTANTSKAB 2021 
 

HERMED INDKALDES TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE  
I LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

----- 
Fredag den 16. april, kl. 13.45 – 17.00  

På Sdr. Jernløse Lilleskole 
Virtuelt – på Zoom 

 

Velkommen til årets Repræsentantskabsmøde i Lilleskolernes Sammenslutning. Et år er ved 
at være gået siden vi sidste år traf beslutningen om at reetablere Lilleskolernes Sammen-
slutning som en selvstændig skoleforening. Og hvilket år det har været! For foreningen, for 
skolerne, for samfundet – og for os alle hver især. 
 
Vi har i Lilleskolernes Sammenslutning i det forgangne arbejdet hårdt på at komme på plads 
som ’ny’ skoleforening. Vi har fået nye lokaler, nye medarbejdere på sekretariatet er kom-
met til og nye kontakter og relationer er indgået. Dét glæder vi os til at samle op på på 
årets Repræsentantskabsmøde – hvor vi også skal pege fremad mod årene der kommer; i 
god dialog med jer. 
  
I lyset af den aktuelle situation med COVID-19 bliver årets Repræsentantskabsmøde afholdt 
uden det efterfølgende Lilleskoletræf, som vi ellers har tradition for. Vi havde håbet, at vi 
kunne afholde Repræsentantskabsmødet med fysisk fremmøde på Sdr. Jernløse Lilleskole. 
Det er imidlertid ikke forsvarligt og muligt indenfor de gældende sundhedsfaglige retnings-
linjer og intentioner. Derfor afholdes årets Repræsentantskab afholdes virtuelt i et profes-
sionelt online mødeforum. Link samt praktisk info sendes ud umiddelbart efter tilmeldings-
frist. 
 
På næste side kan I læse program, dagsordenen, valg, mv. i forbindelse med Repræsen-
tantskabet 2021.  
 
Vi glæder os til at se jer - online. 
 

De bedste hilsner, 
Bestyrelsen i Lilleskolernes Sammenslutning 
 
Praktisk info: 
Tilmelding: post@lilleskolerne.dk eller på tlf. 6914 9664 
Tilmeldingsfrist: fredag den 9. april 
Sted: Zoom – et virtuelt mødeforum (link samt praktisk info sendes ud separat) 
Det er naturligvis gratis at deltage.  
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REPRÆSENTANTSKAB 2021 
 
 
Program 
 
13.30:  Der åbnes for adgang til mødet 
13.45:  Repræsentantskabsmøde 2021 
17.00:  Tak for i år 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af ordstyrer og referent.  
2. Beretning fra bestyrelsen og udvalg. 
3. Regnskab for 2020 forelægges til god-

kendelse.  
4. Budget for 2021 og 2022, samt forslag til 

kontingent for 2022 fremlægges til god-
kendelse.  

5. Behandling af indkomne forslag.  
6. Valg af:  

• Bestyrelse. 
• Revisor.  

7. Eventuelt.  
 
Såfremt Repræsentantskabsmødet ikke er af-
sluttet kl. 17.00, suspenderes mødet og gen-
optages lørdag den 17. april kl. 13.00. 
 
Repræsentantskabet er Lilleskolernes Sam-
menslutnings øverste myndighed. Ordinært 
repræsentantskabsmøde afholdes én gang 
årligt inden den 1. juni. Repræsentantska-
bets møder og debat er åben for alle til-
meldte fra medlemsskolerne.  
 
Hver medlemsskole har én stemme, der afgi-
ves af skolens repræsentant. Skolens besty-
relse udpeger skolens repræsentant. Skoler, 
der ønsker at deltage i afstemningerne, med-
deler inden mødets start, hvem der er udpe-
get, som skolens repræsentant. Der udsen-
des blanket til anmeldelse af skolens repræ-
sentant forud for mødet.  
 

Valg til bestyrelsen – punkt 6 
Der skal i år vælges fire medlemmer og to 
suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne 
vælges kun for ét år.  
 
Stemmetallene afgør valget af bestyrelses-
medlemmer og suppleanter, således at de 
fire kandidater med flest stemmer bliver 
valgt som bestyrelsesmedlemmer, mens 
kandidaterne med 5. og 6. flest stemmer væl-
ges som suppleanter.  
 
Kandidater kan opstilles fra d.d. og indtil val-
get afholdes fredag den 16. april 2021. 
 
Forslag 
 
Forslag, der ønskes behandlet på dagsorde-
nen, skal være Lilleskolernes Sammenslut-
nings bestyrelse i hænde senest otte dage 
forud for repræsentantskabsmødets afhol-
delse. Det vil i år sige senest den 8. april 
2021.  
 
Årsskrift med årsberetning  
 
Lilleskolernes Sammenslutnings Årsskrift 
2021 udsendes medio marts 2021 til med-
lemsskolerne, som efterfølgende distribue-
rer dem til skolens bestyrelsesmedlemmer. 
Årsskriftet indeholder blandt andet Lillesko-
lernes årsberetning, som desuden kan findes 
på hjemmesiden sammen med yderligere re-
levant information.  
 
Medlemsskolerne og deltagerne i Repræ-
sentantskabsmødet vil desuden få tilsendt 
dagsorden for mødet samt bilag vedrørende 
regnskab, budget, valg af bestyrelse og an-
dre forslag, der kommer til behandling på 
mødet. 

 


