Generalforsamling
Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave
Torsdag den 18. april 2013
Referat:
1. Valg af dirigent
- Leif Christensen blev valgt som dirigent
2. Tilsynserklæring v./ Svend Aage Pedersen
- Svend Aage begyndte med at præsentere sig selv.
Han fortalte endvidere, at han p.t. fører tilsyn med fire skoler.
Han forklarede, hvordan han rent praktisk har valgt at føre sine tilsyn; han besøgte VVF af
to omgange – to på hinanden følgende dage i efteråret og to på hinanden følgende dage i
foråret.
Han havde særligt fokus på undervisningen i dansk, matematik, engelsk og historie.
Hans vurdering er, at VVF til fulde lever op til forventningerne.
Se den fyldestgørende tilsynserklæring på hjemmesiden.
Slutteligt lød hans opfordring: ”I forældre kan godt fortælle, at skolen er fuld på højde med
det, som forventes – jeg har kun positivt at sige om undervisningen”
3. Bestyrelsens beretning
- Formand Pernille Lauritsen aflagde beretning.
Se beretningen på hjemmesiden.
Pernille takkede de to, der træder ud af bestyrelsen – Lene Gade og Leif Christensen - for
deres store indsats.
4. Ledelsens beretning
- Skoleleder Claus Bech Myhre aflagde beretning.
Se beretningen på hjemmesiden.
5. Det reviderede regnskab til fremlæggelse
- Lene Hansen fremlagde det reviderede regnskab til orientering.
”Det er en ære at fremlægge regnskabet”, sagde Lene bl.a.
Overskuddet er på 299.044,Det fulde regnskab kommer til at ligge på hjemmesiden.
6. Forslag til afstemning.
Vedtagelse af nyt, fælles værdigrundlag for VVFF.
- Forsamlingen debatterede de nye værdier – der fremkom mange gode iagttagelser.
Se det nye, fælles værdigrundlag på hjemmesiden.

7. Skole- og forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Lene Gade – modtager ikke genvalg
Henrik Jacobsen – modtager genvalg
Leif Paul Christensen – ønsker at træde ud af bestyrelsen
Forsamlingen opfordrede flg. til at stille op:
Dorthe Boldrup
Solveig Pedersen
Anne Kirkegaard
Da Henrik Jacobsen var villig til at modtage genvalg, var et kampvalg en realitet.
Efter stemmerne var talt op, viste det flg. resultat:
Valgt til bestyrelsen blev Anne Kirkegaard og Henrik Jacobsen for tre år.
Da der var stemmelighed mellem Dorthe Boldrup og Solvej Pedersen, måtte forsamlingen
til stemmesedlerne igen.
Resultatet blev, at Solvej Pedersen blev valgt til bestyrelsen for ét år, og Dorthe Boldrup
blev dermed valgt som 1. supp. til bestyrelsen.
2. supp. blev Lisbeth Hedegaard
8. Evt.
- Flere i forsamlingen udtrykte stor tilfredshed med bestyrelsens og ledelsens arbejde. Der
blev hentydet til det fine økonomiske resultat, men ligeså meget til arbejdet i hverdagen.

Generalforsamling
Støtteforeningen
Referat:
1. Valg af dirigent
- Leif Christensen blev valgt som dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
- Formand Anni Nysom aflagde beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
- Ingelise Rasmussen fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Ingelise, Solvej og Bettina er på valg. Alle modtager genvalg.
- Alle tre blev genvalgt af forsamlingen.

5. Valg af 2 revisorer
Genvalg til Anja Vestergaard og Helle Rasmussen
6. Indkomne forslag
- Der var ingen indkomne forslag
7. Evt.
- Støtteforeningen fortæller, at de er kommet med et nyt tiltag. De har omdelt sedler med
opfordring om at blive medlem af Støtteforeningen. Sedlerne er omdelt i byen, og alle børn
på skolen og i børnehaven har fået udleveret en seddel.
Støtteforeningen har p.t. 53 medlemmer.
- Der spørges til interessen for foredragsaftener og lignende arrangementer.
Når Støtteforeningen har arrangeret sådanne, er der kommet alt for få forældre…..
Der kom ikke en endelig konklusion – men forældrene synes, der er rigeligt af møder at
komme til, og enkelte mente også, at der kunne reklameres bedre.
- Der var blandt forsamlingen opbakning til Støtteforeningen med hensyn til at fortsætte
arbejdet med fældning/indsamling af juletræer. Dette arbejde skal koordineres med øvrige
foreninger i byen.

Aftenen sluttede på bedste vis med fortæring af de flotte lagkager, hvorpå årets overskud
”299.044” stod skrevet med flødeskum ☺

