Generalforsamling
Vejrumbro Fri
Tirsdag d. 19. april 2016
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 april 2016.
Svend Åge Pedersen fremlagde sin tilsynserklæring. Se evt. bilag for den fulde rapport.
Svend Åge Pedersen konstaterede, at skolen til fulde lever op til de formelle krav for en
friskole – også sidestillet med den alm. folkeskole. Han var meget tilfreds med skolens
udvikling og drift.
Han har ingen negative kommentarer.
Han fremhævede elevernes ansvarlighed som noget meget positivt.
Han ser lærerne tage hånd om konflikterne.
Han fornemmer, at lærernes undervisning er veltilrettelagt – og at lærerne er gode til at
samarbejder.

Efter endt fremlæggelse fortalte Svend Åge, at dette er hans sidste tilsyn og tilsynsrapport.
Allan overrakte herefter en lille erkendtlighed til Svend Åge.

3. Bestyrelsen aflægger beretning
- Formand Pernille Lauritsen aflagde sin formandsberetning - se bilag
Fra forsamlingen stilles der spørgsmål til Flemmings opsigelse – bestyrelsen svarer, at de
ikke kan gå ind i personsager.

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

5. Bestyrelsen aflægger det reviderede regnskab til orientering
- På vegne af kasserer Lene Hansen aflagde bestyrelsesmedlem Lisbet Bodilsen det
reviderede regnskab – se bilag

6. Skole- og forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer
Herunder evt. valg af stemmetællere
På valg er:
• Anne Kirkegaard – modtager genvalg
• Henrik Jacobsen - modtager genvalg
Generalforsamlingen foreslår Louise Christensen og Kim Pedersen
Som stemmetællere valgtes Christina Hintze, Lotte Siig og Peter Møller
- Genvalgt blev Anne Kirkegaard og nyvalgt blev Kim Pedersen
Louise Christensen blev efterfølgende valgt som 1. supp.
Henrik Jacobsen blev valgt som 2. supp.

7. Valg af ny tilsynsførende – bestyrelsen foreslår: Ulf Andersen
- Ulf Andersen er foreslået af Svend Åge Pedersen – han er 62 år, og han er netop gået på
efterløn. Han har været på besøg, og Allan har talt med ham og fået et godt indtryk af ham.
Forsamlingen valgte Ulf Andersen som fremtidig tilsynsførende.

8. Eventuelt
- Ingelise ”Købmand” overrakte bestyrelsen en check på 3000,- som er kommet i hus ved
salg af Vejrumbro vinen.
- Susanne Grangård undrer sig over, at børnene skal hentes allerede kl. 12.00 på lejren
(På en alm. arbejdsdag) og at filuren ikke er åben.
Allan forklarede, at det skyldes, at personalet i Filuren skal deltage i de årlige pædagogiske
dage – disse dage kan kun komme i stand, da forældrerådet i børnehaven samtidig
afholder børnehavelejr.

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 inden Vejrumbro Fri´s generalforsamling afholder Støtteforening for
Vejrumbro Fri sin generalforsamling.

Referat fra støtteforeningens generalforsamling tirsdag d. 19. april 2016

1.

Valg af dirigent
- Claus Bo Nielsen blev valgt som dirigent – og bød velkommen
Og herefter erklærede han, at generalforsamlingen var lovlig varslet

2.

Bestyrelsen aflægger beretning
- Ved formand Solvej Jacobsen
Støtteforeningen har støttet økonomisk til flg.:
- Autoriseret barnevogn til Vuggestuen
- Køkken i vuggestuen
- Skolegruppens afsluttende svømmedag
- Luciakjoler
- Forplejning til juletræsfolket
Støtteforeningen takker medlemmer og sponsorer – samt forældre for at hjælpe med
”udtrækning” af juletræer

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 Nanna Pedersen (modtager ikke genvalg) og Bolette Nielsen (modtager ikke
genvalg)
- Nyvalgt blev Inger Kant og Kirsten (Mormor)
- Nyvalgt som 1. suppleant blev Lea Johansen
- Nyvalgt som 2. suppleant blev Jeppe Hartz

5.

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
- Anja Vestergård fortsætter som revisorer og Susanne Grangård valgtes som ny revisor
- Henrik Bodilsen meldte sig som suppleant

6.

Indkomne forslag
- Bestyrelsen har ikke modtaget forslag

7.

Eventuelt
- Poul Martin (har nu barnebarn i vuggestuen og arbejder samtidig på Mammen Fri)
Han fortalte om Spejderarbejdet og Idrætslivet i byen
Byen har en fælles hjemmeside www.vejrumbro.dk
Byen har gang i mere, og Poul Martin opfordrede til at tage del i Hærvejsmarchen, hvor der
er mulighed for at vinde 10.000,Der bliver uddelt nogle flyers snarest

