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Gentofte mandag den 7. juni 2021 

 

 
Til forældrene, skolekredsmedlemmer og foreningsmedlemmer 
 

af henholdsvis:  Busses Skoles Skolekreds 

Busses Skoles Forældreforening 

Busses Skoles Musikkreds  

 

fremsendes hermed dagsorden til ordinære generalforsamlinger, der afholdes på  

Busses Skole, Mosebuen 1, 2820 Gentofte: 

 

tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.00 i Gymnastiksalen 
 

Dette i forlængelse af den tidligere fremsendte indkaldelse. 

  

Der vil blive serveret vand under generalforsamlingerne.   

 

NB vi anbefaler alle at have et gyldig coronapas og at der kun 
kommer én fra hver familie. Vi vil sikre at der er afstand efter 
gældende regler – og derfor beder vi jer om tilmelding via dette 
LINK. 
 

Busses Skoles Skolekreds  
 

Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent.  

 Bestyrelsen indstiller ” Klavs Duus Kinnerup Hede ” som dirigent. 

 

2. Bestyrelsens og skolelederens beretning. 

 

3.   Den tilsynsførendes beretning og evt. valg af tilsynsførende.  

Busses Skole har valgt at anvende selvevaluering i stedet for at have en 

tilsynsførende. Dette er i overensstemmelse med Lov om friskoler og private 

grundskoler m.v., jf. § 9 e. Se skolens seneste selvevaluering (findes på 

hjemmesiden) samt skolelederens skriftlige beretning. 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab for Den 

Selvejende Institution Busses Skole ved revisor Birger fra Brandt - revision & 

rådgivning. Endvidere orientering om budget og skolepenge. Årsrapport 2020 

(regnskab) 

 

 Skolepengeraten pr. 1. januar 2021 pr. måned: 

 

 For 0., 1., 2., 3. klasse   1.975,00 

 For 4., 5. klasse   2.025,00   

 For 6., 7., 8., 9. klasse   2.075,00 

  

Der betales i 12 måneder. Søskendemoderation: For tredje og efterfølgende børn 

betales 1/2 pris (50%). 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSema8dfrAQUTeJwa8nUs4sIhvmmubQt58rXsnInTpgb2JRmmw/viewform?usp=pp_url
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Betalingen for fritidsordning er pr. 1. august 2021 således: 

 

 For Minibussen og Bussen betales der pr. måned: 

 For 0. - 3. klasse   2.025,00 

 For 4. - 5. klasse  1.400,00  

 For 6. klasse   700,00 

   

Der betales i 11 måneder (august - juni).  

Søskendemoderation: For tredje og efterfølgende børn betales 1/2 pris (50%).  

Skolefritidsordningen er fysisk opdelt i to afdelinger.  

Minibussen for 0. til 2. klasse og Bussen for 3. til 5. klasse. 

 

Betalingen tilmeldes betalingsservice (PBS). 

 

Der betales den første bankdag i måneden forud for skolepenge og den første 

bankdag i måneden for fritidsordning. Ved for sen indbetaling opkræves der et 

rykkergebyr på 100,00 kroner samt morarenter på 2% pr. påbegyndt måned. 

 

 Se info om skolepenge pr. 1. januar 2021 i SkoleIntra.  

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

 

Der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: 

Bestyrelsesmedlemmerne for to år og suppleanter for ét år. 

 

Af vedlagte bilag: ”Kandidater til Busses Skoles bestyrelse og Busses Skoles 
Musikkreds” fremgår det, hvem der opstiller til bestyrelsen. 

Alle 5 kandidater er valgbare og har underskrevet en valgbarhedserklæring. 

  
6.  Orientering om bestyrelsens valg af revisor:  

 Bestyrelsen har valgt Brandt - revision & rådgivning 

 

7.  Indkomne forslag. Ingen.  
  

8.   Eventuelt. 

  

Tilmelding senest søndag den 13. juni 
Af hensyn til Covid-19, indkøb og forberedelse af dokumenter med mere, beder vi om 

tilmelding til generalforsamlingen via linket øverst eller her: LINK senest søndag den 13. 

juni. 

I finder også tilmeldingen på opslagstavlen i SkoleIntra, 

 

Bilag: 

 

- Bestyrelsens og skolelederens skriftlige beretning. 

- ”Kandidatmotivation” til Busses Skoles bestyrelse og Busses Skoles Musikkreds 

bestyrelse” her fremgår det, hvem der opstiller til bestyrelsen. 

- Årsrapporten (regnskab) vil også blive udleveret på dagen. 

 

 

Bestyrelsen 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSema8dfrAQUTeJwa8nUs4sIhvmmubQt58rXsnInTpgb2JRmmw/viewform?usp=pp_url
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Busses Skoles Forældreforening  
 

I umiddelbar tilknytning til generalforsamlingen i Den selvejende Institution Busses 

Skole afholdes generalforsamling i Busses Skoles Forældreforening med følgende 

 

 

DAGSORDEN 
 
1. Valg af dirigent. 

 Bestyrelsen indstiller Klavs Duus Kinnerup Hede som dirigent. 

 

 

2. Beretning.  

 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for Busses Skoles Forældreforening. 

 

 

4. Indkomne forslag. Ingen. 

 

 

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent i henhold til vedtægterne § 

5. 

 

Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret på 1.000 kroner for aktive medlemmer - 

med betalingsterminer 1. oktober og 1. marts. 

 

Fastsættelse af indmeldelsesgebyr for Busses Skoles Forældreforening i henhold til 

§ 5. Bestyrelsen foreslår indmeldelsesgebyr uændret på 1.825 kroner. 

 

 

6. Eventuelt. 

 

       

 Bestyrelsen 

 

 

 

NB: Bestyrelsen i forældreforeningen er altid den samme som for skolen. Der foretages 

ikke valg her, jf. § 7.
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Busses Skoles Musikkreds 
 

I umiddelbar tilknytning til generalforsamlingen i Den selvejende Institution Busses 

Skole og Busses Skoles Forældreforening afholdes generalforsamling i Busses Skoles 

Musikkreds med følgende dagsorden, jvf. foreningens vedtægt § 9:  

 

1. Valg af dirigent. 

    Bestyrelsen indstiller Klavs Duus Kinnerup Hede som dirigent. 

 

 

2. Bestyrelsens beretning ved Lars Christian Kortholm. 

 

 

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget herunder fastsættelse af kontingent    

    for næste budgetår, der foreslås til 250 kr. 

 

 

4. Behandling af indkomne forslag. Ingen. 

 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

Der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  

 

    Alle 5 kandidater er valgbare og har underskrevet en valgbarhedserklæring. 

 

Af vedlagte bilag: ”Kandidatmotivation” til Busses Skoles bestyrelse og Busses 

Skoles Musikkreds bestyrelse” fremgår det, hvem der opstiller til bestyrelsen. 

  

 

6. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Brandt – revision & rådgivning. 

 

 

7. Eventuelt. 

 

 

 

Bestyrelsen 
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Bilag til generalforsamling indkaldt til torsdag den 15. juni 2021  

for Busses Skole, Forældreforeningen og Busses Skoles Musikkreds 

 
Kandidater til Busses Skoles bestyrelse, Forældreforening og Busses Skoles Musikkreds 

bestyrelse, 15. juni 2021. 

 

Til bestyrelsen til Busses Skole, Forældreforeningen og Busses Skoles 

Musikkreds opstiller (i alfabetisk orden):  

 

• Bjarni Bödvarsson (børn i 2. kl. og 4. kl.). Opstiller som suppleant 

• Kasper Rubæk Clementsen (børn i 3. kl. og 6. kl.). 

• Katrina Feilberg Schouenborg (børn i 6. kl., 5. kl. og 0.kl.). 

• Jakob Birkebæk Thomsen (børn i 4. kl., og to i 2.kl.). Opstiller som suppleant 

• Torsten Tvermosegaard (børn i 5. kl., 3. kl.). 

 

 

 


