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Den 24. maj 2022, kl. 19:00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i den selvejende institution
Rungsted private Realskole.
Dagsordenen var:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning
Skolelederens redegørelse
Den reviderede årsrapport forelægges til orientering
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Eventuelt

Ad punkt 1 - Valg af dirigent
Bestyrelsesformand Lars Torp Madsen bød velkommen til dette års generalforsamling.
Advokat Anders Kjær Dybdahl blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.
Ad punkt 2 - Bestyrelsen aflægger beretning
Bestyrelsesformand Lars Torp Madsen forelagde bestyrelsens beretning. Der var efterfølgende en kortere
debat.
Ad punkt 3 - Skolelederens redegørelse
Skoleleder Lotte Ostenfeld forelagde skolelederens redegørelse.
Ad punkt 4 - Den reviderede årsrapport forelægges til orientering
Skolens revisor forelagde det reviderede regnskab til orientering, hvorefter revisor besvarede spørgsmål
til regnskabet.
Ad punkt 5 - Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Det blev oplyst, at Ann Lindhardt var udtrådt af bestyrelsen.
Fire af de nuværende medlemmer af bestyrelsen var på valg, mens Gitte Næsbøl Magnus og Nicolai
Richter-Friis ikke var på valg, da de var valgt frem til den ordinære generalforsamling i 2023. Derudover
indstillede bestyrelsen til, at Nikolaj Josiassen blev valgt til bestyrelsen. Nikolaj Josiassen blev valgt som
suppleant ved den ordinære generalforsamling i 2021.
Følgende personer var indstillet til valg til bestyrelsen:
•
Malene Ehrenskjöld
•
Tobias Dam Heede
•
Lars Torp Madsen
•
Jens Ulrik Rask
•
Nikolaj Josiassen
Derudover foreslog bestyrelsen genvalg af Helle Lougart og nyvalg af Frederik Reventlow-Grinling som
suppleanter.
Idet der ikke var indvendinger eller i øvrigt fremsat forslag om andre kandidater konstaterede dirigenten,
at samtlige af ovennævnte kandidater var valgt som henholdsvis medlemmer af bestyrelsen og
suppleanter, jf. vedtægternes § 5, stk. 1.
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SIRIUS — advokater
Bestyrelsen bestod herefter af: Gitte Neesbdl Magnus, Nicolai Richter-Friis, Malene Ehrenskjbld, Tobias
Dam Hede, Lars Torp Madsen, Jens Ulrik Rask og Nicolai Josiassen.

Som bestyrelsessuppleanter: Helle Lougart og Frederik Reventlow-Grinling.
Ad punkt 6 - Eventuelt
Ingen onskede ordet under dette punkt.

Dirigent

Anders Kjaer Dybdahl
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