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                     Korinth d. 12. februar  

 
 
Her følger både information om årets generalforsamling og om skolens nye rammer for, hvordan 
den enkelte kan være medlem i skolekredsen. Ligeledes informerer vi om, hvorfor alle 
eksisterende medlemmer skal forny sit medlemskab, for fortsat medlemskab af skolekredsen. 
 
SKOLEKREDSENS MEDLEMMER INDBYDES HERMED TIL ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING PÅ KORINTH EFTERSKOLE 
 
LØRDAG D. 24. APRIL 2021 kl. 10.00 
 
Jf. skolens vedtægter giver 2 måneders medlemskab af Skolekredsen stemmeret til 
generalforsamlingen. Det betyder, at kontingent for 2021 skal være indbetalt inden 24. februar 
2021, for at man kan deltage i afstemninger. 
 
Gamle elever, medarbejdere og andre interesserede, som ikke er medlem af skolekredsen, er 
velkomne til at deltage i generalforsamlingen uden stemmeret. Dagsordenen bliver udsendt til 
Skolekredsens medlemmer sammen med Årsskriftet senest 30 dage inden Generalforsamlingen.
   
 
MEDLEMSKAB AF SKOLEKREDSEN FREMADRETTET:  
 
Vi har på Korinth Efterskole et stort ønske om at have en velfunderet skolekreds. Efterhånden er 
listen af medlemmer lang, - det kan dog være svært at få et overblik over tilmeldinger, mails, 
adresser mv., som tilsammen har betydning for vores muligheder for at kommunikere kvalificeret 
med jer. Samtidig har vi fået et nyt administrationssystem til at håndtere medlemskaber af 
skolekredsen, således også persondatafordningen bliver efterlevet til fulde.  
 
Af disse årsager er det nødvendigt, at de af jer, der fortsat ønsker medlemskab af skolekredsen, 
melder jer ind på ny via nedenstående link, så vi får et endeligt overblik over skolekredsens 
medlemmer. Ønsker man ikke medlemskab fremadrettet, vil man altså ikke længere fremgå af 
listen af skolekredsmedlemmer, medmindre man melder sig ind. I linket kan man ligeledes tilmelde 
sig generalforsamlingen d. 24. april. 
 
Link til indmeldelse i skolekreds / tilmelding generalforsamling 
  
BETALING AF KONTINGENT TIL SKOLEKREDSEN:  
 
Medlemskab af skolekredsen koster kr. 200 kr. om året. Der er to muligheder for at betale dette: 
 

1. Bankoverførsel: Sparekassen Sjælland reg. nr. 0828 / konto nr. 8020130327 
2. MobilePay: 56415 

 
Uanset betalingsform, skal betalingen mærkes med ”Navn” og ”Skolekreds”. På skolens 
hjemmeside er der ligeledes en vejledning til, hvordan man betaler kontingentet. 
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JUBILARMIDDAG/GAMLE ELEVERS DAG: 
  
På grund af de nuværende corona-restriktioner i samfundet, har skolens ledelse og bestyrelse 
valgt at rykke Jubilarmiddagen og Gamle Elevers Dag til lørdag den 11. september 2021.  
Der vil i år blive afviklet dobbelt jubilarmiddag, da sidste års jubilarer også skal fejres. Invitation og 
tilmelding til dette arrangement, kommer i særskilt mail senere på foråret.  
 
 
De bedste hilsner 
 
Ledelse og bestyrelse ved Korinth Efterskole 


