
Der afholdes generalforsamling i Dansk Friskoleforening lørdag 
den 4. maj 2019 på Comwell Kolding.
På dette års generalforsamling skal der ske valg af 4 medlem-
mer for en 3-årig periode.

Anmeldelse af kandidater skal ske senest den 25. februar 2019.

Kandidater skal udfylde nedenstående oplysninger og dernæst 
returnere denne elektronisk til Friskolernes Hus samtidig med 
selve anmeldelsen af kandidaturet. 

Ultimo marts offentliggøres en samlet præsentation af alle 
kandidater på www.friskoler.dk, ligesom Magasinet Friskolen vil 
præsentere de opstillede kandidater.

På foreningens vegne den 10. januar 2019.

Peter Bendix Pedersen                           Søren Stein Brinck 
  
Formand                                   Sekretariatsleder

Uddrag fra Dansk 
Friskoleforenings vedtægt

Om valg til hovedstyrelsen:
§ 9  Styrelsen, der består af 11 medlem-
mer, vælges for en tre-årig periode. Med-
lemmerne afgår efter en fast turnus med 
henholdsvis 3 og 4 årligt. Desuden vælges 
hvert år  mindst 2 suppleanter til styrelsen. 
Dette valg gælder for ét år.

Om kandidatopstilling: 
§6 Stk. 3. Det påhviler styrelsen at tilret-
telægge kandidatopstillingen til styrelses-
valget i god tid forud for generalforsam-
lingen. Kandidater kan opstilles indtil en af 
styrelsen fastsat dato senest tre uger  før 
valgets afholdelse. Ethvert stemmeberetti-
get medlem har ret til at opstille kandida-
ter. Kandidater skal med deres underskrift 
erklære sig villige til at modtage valg og 
indgå i en samlet præsentation af kandi-
dater på foreningens hjemmeside. Kun 
stemmeberettigede medlemmer kan op-
stilles og vælges. Det skal i øvrigt tilstræ-
bes, at styrelsen bliver repræsentativ for 
medlemskredsen. Genvalg kan finde sted.

 

Opstilling af kandidater til Dansk Friskoleforenings styrelse 
Ved generalforsamlingen den 4. maj 2019

Dansk Friskoleforening
Middelfartvej 77
5466 Asperup

62 61 30 13
df@friskoler.dk
www.friskoler.dk

Til alle medlemsskoler



Kandidatpræsentation 
- til valg til styrelsen ved Dansk Friskoleforenings generalforsamling den 4. maj 2019.

Kandidaturet sendes til Friskolernes Hus, df@friskoler.dk. Fristen er den 25. februar 2019. 
Husk at vedlægge billede.  

Navn  ______________________________________________________________________ 

Adresse  ______________________________________________________________________ 

Tilknyttet  ______________________________________________________________________
skole:

- som

 
Forældre/skolekredsmedlem

  
 Lærer 

 Anden personalegruppe

 Skoleleder

Kort beskrivelse
- bør blandt andet indeholde:
• oplysning om eventuel tidligere deltagelse i Dansk Friskoleforenings arbejde
• eventuelt andre erfaringer med organisations-/foreningsarbejde
• personlige overvejelser om arbejdet i hovedstyrelsen
• hvilke opgaver vil jeg især prioritere

Jeg er villig til at opstille til Dansk Friskoleforenings styrelse og indgå i en fælles præsentation på hjemme-siden 
www.friskoler.dk         
           
            Underskrift
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