Referat

Generalforsamling tirsdag d. 17. august 2021 kl. 19:00 på Midtdjurs Friskole
1.

Valg af dirigent og referent
Dirigent:
Martin Bregendahl Bak
Referent:
Tina Andersen

2.

Bestyrelsen aflægger beretning
Formanden Henning Michael Møller Just aflagde beretning.
Kønsfordelingen i bestyrelsen skal indberettes, og det forsøges at
have en lige fordeling. Bestyrelsen er forhøjet til 8 personer efter
vedtægtsændringer. Det betyder, vi har fået en repræsentant fra
Børnehuset Solbærkrogen. Dette er med til at binde skole og
Børnehus mere sammen.
Vi har et fint overskud, men det er ikke meningen, det skal være så
stort, selvom vi er nødt til at spare op til alting. Vi er nu gået i gang
med at renovere resten af sydfacaden. Der udskiftes vinduer og
isoleres med det formål at få bedre indeklima.
Taget på gymnastiksalen skal ligeledes skiftes, da det ikke længere er
tæt.
Anden nødundervisning var bedre end første, da personalet var mere
forberedt og havde lært meget af første nødundervisning. Personale
og elever er meget åbne for forandringer. Ministeriet har flere gange
udmeldt noget om søndagen, som ledelse og personale havde styr på
mandag morgen. Personalet er generelt tilbageholdende i forhold til at
bruge penge og fabrikerer gerne selv materiale til brug i
undervisningen.

Eksamen for 9. klasse er afholdt for anden gang. Vi forventer, at vi
kommer op på et fast elevtal på omkring de 100 elever.
Børnehuset er et stort aktiv for byen og skolen, og vi har et rigtigt godt
samarbejde. Børnehuset har været mere udfordret i forhold til Corona,
da der er flere forhold, der skal tages stilling til. Børnetallet svinger en
del, men vi arbejder på at tiltrække flere børn/familier.
Bestyrelsen er tilfreds med samarbejdet med skoleleder og resten af
personalet, som er yderst dedikeret til deres arbejde.
3.

Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
2020 var et godt år for Friskolen på trods af corona. Det fine resultat
skyldes hovedsageligt at børnetallet er støt opadgående. Højere
børnetal giver højere statstilskud.

4.

Tilsynsførendes beretning v/ Anna Marie Hald
Anna Marie Hald har været tilsynsførende for et år, men er nødsaget til
at stoppe efter dette år, selvom man normalt er tilsynsførende for 2 år
ad gangen.
Anne Marie’s opgave er at holde øje med om fagligheden står mål
med folkeskolen, hvilket vores skole gør. Der er stort krav til dannelse
af de unge mennesker i dag. De skal forholde sig til at blive
uddannelsesparate og forholde sig til alt det, der sker i verden.
Hun fremhævede vores fine logo, der viser rummelighed, og generelt
mærker hun det i alle krogene i huset.
Der tages hensyn til forskellighed, og de store er storeven for de
mindre og er derved rollemodeller.
Lærerne tager ejerskab af undervisningen. Kommer med en holdning
og noget som de gør til deres, hvilket gør undervisningen inspirerende.
Bakkerne er gode til at få eleverne i pagt med naturen. eleverne lærer
at rydder op og værne om naturen.
Har været til de stores fremlæggelse hvor hun mærkede
sammenholdet og supporten til hinanden. Gav stor ros til lærerne, da
de er med til at bygge et godt fællesskab op på skolen.

Anne Marie opfordrede forældrene på det kraftigste, at det er vigtigt at
læse for børnene.
Tilsynsrapporten er tilgængelig på hjemmesiden.
5.

Valg af stemmetællere
Ved valgkamp er der udarbejdet en app, der afløser arbejdet med at
tælle stemmer.

6.

Valg af bestyrelsesmedlem i forældrekredsen
På valg er:
Carsten Jespersen – ønsker at genopstille
Sanne Skovgård – ønsker ikke at genopstille
Kandidater er følgende:
Carsten Jespersen
Morten Hjørlund
Ovenstående blev valgt til bestyrelsen.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
På valg er:
Tina Andersen – ønsker ikke at genopstille
Kandidater er følgende:
Jens Christiansen
Ovenstående blev valgt til bestyrelsen

8.

Valg af suppleanter til bestyrelsen
Forældrekredsen: Jane Køpke
Skolekredsen: Sanne Skovgård

9.

Indkomne forslag
Ingen

10. Eventuelt

Efterfølgende afholdes valgmøde til valg af ny tilsynsførende til skolen. Kun
forældrekredsen har stemmeret til dette valgmøde:
1. Valg af tilsynsførende til skolen
Skoleleder Martin foreslog Torben Mathiesen, og han blev valgt som
vores nye tilsynsførende.
Torben er født i 1971, og er uddannet lærer fra Århus Dag- og
Aftenseminarium i 1997. Efter læreruddannelsen arbejdede han som
efterskolelærer på Djurslands Efterskole frem til 2005. Fra 2005-2016
skiftede han til et arbejde som leder af en folkekirkelig organisation,
inden han i 2016 vendte tilbage til skoleverdenen som pædagogisk
konsulent i Foreningen af Kristne Friskoler. Her har han arbejdet med
pædagogisk og ledelsesmæssig sparring ift. vores 34 medlemsskoler.
Siden 2020 har han været foreningens repræsentant i Certificeringsudvalget, som er ansvarlig for uddannelsen af de tilsynsførende på alle
de frie skoler i Danmark. Han sidder i dette udvalg sammen med en
repræsentant fra hver af de andre skoleforeninger: Friskolerne,
Danmarks Private Skoler og Lilleskolernes Sammenslutning. Det er
udvalgets medlemmer, der både tilrettelægger og står for
undervisningen på Certificeringsuddannelsen. Han har i tidens løb
suppleret sin læreruddannelse med en diplomuddannelse i ledelse og
en master i humanistisk organisationsudvikling. Privat er han gift med
Lene, der er lærer på Bøgballe Friskole.

………………………………..
Henning Michael Møller Just
Formand

……………………………….
Tina Andersen
Næst formand

