Referat

Generalforsamling torsdag d. 27. august 2020 kl. 19:00 på Midtdjurs Friskole
1.

Valg af dirigent og referent
Dirigent: Lone Jensen
Referent: Tina Andersen

2.

Bestyrelsen aflægger beretning
Bestyrelsesformanden Henning Michael Møller Just aflagde beretning.
Vi kommet godt igennem 2019 - og vi er kommet igennem en pæn del
af 2020. Vi skulle nu have fejret skolens 10 års fødselsdag, men
denne er udskudt til senere pga. COVID-19.
Generalforsamlingen blev udskudt pga. COVID-19, og vi er alle stadig
påvirket af pandemien. Så, ingen fællesspisning og ingen fællessang,
men til gengæld håndsprit.
Men det er da det mindste, for de 3 måneders nødundervisning i
starten af året var virkelig en udfordring. Der var ting, der ikke kørte
helt optimalt, men indenfor de begrænsninger fornuften – og
myndighederne – gav os synes jeg, at elever, medarbejdere og
forældre klarede det godt.
Jeg håber bare ikke, vi kommer til at skulle bruge nødundervisning
igen.
Det var rigtig ærgerligt, at vi ikke havde mulighed for at holde
afgangsprøve for vores første 9. klasse.

Når vi så ser bort fra COVID-19, i det omfang vi kan, så kan vi sige
følgende:
Vi har haft Martin som skoleleder i et år nu, og jeg er fortsat meget
glad for generalforsamlingen valgte at ansætte ham. Martin
repræsenterer skolen godt, og selvom det en gang imellem kan være
lidt svært at følge med de gode ideer, så er det godt så længe han selv
kan følge med. Vi har også fået en lærer, Stine, og medhjælper,
Oliver, og begge ser ud til at være faldet godt til.
Børnehuset har været mere i fokus for bestyrelsen i det forløbne år,
hvilket også kan ses af vores vedtægtsændringsforslag. Der har været
færre børn i Børnehuset, men selvom det svinger lidt op og ned, ser
det ud til, at vi har et stabilt leje, når vi ser henover et par år. Vi
arbejder med hvordan vi evt. kan tiltrække flere børn til Børnehuset i
fremtiden.
På skolen har vi for første gang sagt farvel til en 9. klasse, og samtidig
har vi stadig lidt flere elever på skolen nu end sidste år. Vi oplever
fortsat en stor interesse for skolen, også selvom der nu er kommet en
friskole geografisk tæt på os i Norddjurs, så der er ingen grund til at
tro, at væksten ikke vil fortsætte.
I bestyrelsen har vi haft et stort fokus på økonomien i 2019, da det i
lang tid så ud til, at vi ville ende med et meget snævert overskud. Med
Martin i spidsen regner vi med at have den stabilitet, der gør, at vi kan
se noget mere fremad, blandt andet med at arbejde med skolens
profil. Men også de mere praktiske ting, f.eks. at i løbet af det
kommende år sørge for en renovering af resten af syd facaden m.m.

3.

Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
Martin gennemgik den reviderede årsrapport. Vi er kommet ud med et
overskud på kr. 678.000,- hvilket er højere end forventet. Dette
skyldes reguleringer og besparelser. Der vil i de kommende år stadig
være en del ubekendte, da vi aldrig ved hvad koblingsprocenten bliver.

4.

Tilsynsførendes beretning
Den tilsynsførende, som blev valgt af generalforsamlingen, er
desværre blevet alvorlig syg og har derved ikke fået lavet tilsyn.

5.

Valg af stemmetællere

Jytte Veje og Christine Høeg Hansen meldte sig til at være
stemmetællere.
6.

Vedtægtsændringsforslag om udvidelse af skolebestyrelsen (se
vedlagt ændringsforslag)
Vedtægtsændringen er foreslået for at styrke samarbejdet yderligere
mellem skole og Børnehus. Derfor vil der fremadrettet være en
repræsentant i bestyrelsen fra Børnehuset. Generalforsamlingen
vedtog ændringsforslaget. Der bliver en ekstraordinær
generalforsamling, hvor det skal godkendes endnu engang, da det ved
lov skal godkendes på to af hinanden efterfølgende
generalforsamlinger.

7.

Valg af bestyrelsesmedlem i forældrekredsen
På valg er:
Kirstine Segall – modtager genvalg
Ulla Johannesen – er udtrådt af bestyrelsen, da hun ikke længere har
børn på skolen
Vicki Jensen – er udtrådt af bestyrelsen, da hun ikke længere har
børn på skolen

Følgende ønskede ligeledes at stille op:
Elisabeth Mygind
Joachim Juul Appe
Carsten Jespersen
Følgende blev valgt:
Kirstine for 2 år, Elisabeth for 2 år og Carsten for 1 år blev valgt.
8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
På valg er:
Henning Michael Møller Just – modtager genvalg
Henrik Jensen – modtager genvalg
Følgende ønskede ligeledes at stille op:
Joachim Juul Appe
Følgende blev valgt:

Henning og Joachim
9.

Valg af suppleanter til bestyrelsen
Der skal vælges 2 for en etårige periode. En for forældrekredsen og en
for skolekredsen.
Morten Andreas Hjørlund og Annemette Christiansen var de eneste,
som stillede op og blev derfor valgt.

10. Indkomne forslag
Anna Marie Hald blev foreslået som kommende tilsynsførende. Hun
har erfaring med at undervise børn og unge. Kommer fra Bjerringbro
og er også tilsynsførende for andre skoler.
Generalforsamlingen valgte Anna Marie Hald som ny tilsynsførende.
Dette skal også stemmes om ved en ekstraordinær generalforsamling.
11. Eventuelt
Der er ikke indkommet nogen forslag.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen.
Formand: Henning Michael Just
Næstformand: Tina Andersen

