Generalforsamling
Vejrumbro Fri
Tirsdag d. 21. april 2015
Referat:

1. Valg af dirigent
- Claus Bo Nielsen blev valgt som dirigent
- Dirigenten kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovligt varslet

2. Tilsynserklæring fremlægges af den tilsynsførende, Svend Åge Pedersen
Svend Åge er på tilsynsbesøg 2x2 dage – forår og efterår. Dette tilsyn er udført februar
2015.
Svend Åge Pedersen fremlagde sin tilsynserklæring. Svend Åge Pedersen konstaterede, at
skolen til fulde lever op til de formelle krav for en friskole. Han var meget tilfreds med
skolens udvikling og drift. Han fremhævede projekt ”God skole” som noget meget positivt.
Efter endt fremlæggelse opfordrede Svend Åge forældrene til engang imellem at komme og
overvære undervisningen i deres børns klasser
Se bilag for den fulde tilsynsrapport.

3. Bestyrelsen aflægger beretning
- Formand Pernille Lauritsen aflagde sin formandsberetning - se bilag

4. Ledelsen aflægger beretning
- Skoleleder Allan Boeskov aflagde sin beretning - se bilag

5. Bestyrelsen aflægger det reviderede regnskab til orientering
- Kasserer Lene Hansen aflagde det reviderede regnskab – se bilag
- Lene viste tillige budgettet for 2015/16

6. Skole- og forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer
Herunder evt. valg af stemmetællere
På valg er:
• Lene Hansen – modtager genvalg
• Susanne Grangård - modtager ikke genvalg
• Palle Mortensen ønsker at træde ud af bestyrelsen

Generalforsamlingen foreslår Lene Hansen, Lisbet Bodilsen, Louise Christensen og Dorthe
Boldrup
Som stemmetællere valgtes Tina Jacobsen, Leif Christensen og Nanna Pedersen
- Genvalgt blev Lene Hansen, nyvalgt blev Lisbet Bodilsen og Dorthe Boldrup
Louise Christensen blev efterfølgende valgt som 1. supp.
Susanne Grangård blev valgt som 2. supp.

7. Eventuelt
- Formand Pernille Lauritsen sagde på bestyrelsens vegne tak for indsatsen til de afgåede
medlemmer Susanne Grangård og Palle Mortensen
- Susanne Grangård sagde efterfølgende tak for samarbejdet i de seneste fire år
- Flemming oplyste om vores Facebook side, og han rettede også en stor tak til bestyrelsen
for samarbejdet i det forløbne år
- Kåres mor spurgte til om der fra skolens side er et loft på antallet af børn i klasserne.
Allan svarede: Skolen ønsker på nuværende tidspunkt at få flere elever. Flere elever vil
styrke undervisningsmiljøet i skolen. Dette skyldes bl.a., at med flere elever følger mere
personale og flere pædagogiske muligheder. Hvis der på et tidspunkt er så mange
henvendelser, at vi nærmer os smertegrænsen for elevantallet, vil skoleleder og bestyrelse
tage en beslutning om et maksimalt elevantal. Men det er ikke aktuelt lige nu.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger:
- Formand

Pernille Lauritsen

- Næstformand Anne Kirkegaard
- Kasserer

Lene Hansen

- Sekretær

Lisbet Bodilsen

- Medlem

Henrik Jacobsen

- Medlem

Claus Bo Nielsen

- Medlem

Dorthe Boldrup

Umiddelbart herefter afholder Friskolens Støtteforening sin generalforsamling.

Referat fra støtteforeningens generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015

1.

Valg af dirigent
- Claus Bo Nielsen blev valgt som dirigent

2.

Bestyrelsen aflægger beretning
- Formand Anni Nysom og kasserer Ingelise Ravn Rasmussen aflagde beretning

3.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
- Kasserer Ingelise Ravn Rasmussen fremlagde det reviderede regnskab
Regnskabet blev godkendt

4.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- På valg er Ingelise Ravn Rasmussen (modtager genvalg), Solvej Jacobsen (modtager
genvalg) og Bettina Heimann (modtager genvalg)
- Tina Jacobsen fortsætter som 1. suppleant
- Nanna Pedersen valgtes som 2. suppleant

5.

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
- Anja Vestergård og Helle Rasmussen fortsætter som revisorer
- Henrik Bodilsen meldte sig som suppleant

6.

Indkomne forslag
- Bestyrelsen ønsker at ændre vedtægterne så Vejrum-Viskum Friskole ændres til
Vejrumbro Fri
Generalforsamlingen vedtog vedtægtsændringerne

7.

Eventuelt
- Støtteforeningen opfordrer til, at man kommer med gode idéer til indtjening af penge
- Generalforsamlingen bakker op om projekt ”slæbe juletræer”

