
Referat af generalforsamling
Midtdjurs Friskole, 6. april 2022

1 - Valg af dirigent og referent
Martin (skoleleder) valgt som dirigent. Joachim (referent i bestyrelsen) valgt som
referent.

2 - Formandens beretning
Henning aflægger beretning og kommer bl.a. ind på:
Igen i dette skoleår har corona været en udfordring. I børnehuset mere end i skolen.
Børnehuset klarer sig fint, men har dog ønske om flere børn.
Efter nødundervisning i corona-perioden har bestyrelsen prioriteret flere undervisere
for at styrke fagligheden. Der har derfor været flere voksentimer til hvert barn.
Økonomisk kan dog vi ikke fortsætter med dette næste skoleår.
Lige nu - hvor tidlig SFO er begyndt - er vi kommet over 100 elever på skolen. Og vi
oplever en god interesse for skolen.
Et fornuftigt elevtal betyder også, at vi har en sund økonomi.
Sydfacaden er nu endelig færdigrenoveret.
Børnehuset har fået nye legehuse, skolen nye møbler og der er kommet nyt tag på
gymnastiksalen.
Med midler udefra har vi fået bygget ny legeplads.

3 - Forelæggelse af revideret årsrapport
Martin gennemgår årsrapporten.
Årsrapporten kan hentes hos Jytte på kontoret, hvis nogen skulle være
interesserede.

4 - Tilsynsførendes beretning
Tilsynsførende, Torben Mathisen, er ikke til stede på generalforsamlingen. Han har
ikke lavet rapporten færdig. Han har frist 1. maj 2022, og når den er klar, bliver den
offentliggjort på skolens hjemmeside.

5 - Valg af stemmetællere
Martin foreslår at vi stemmer via vores telefoner. Det er godkendt.

6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen
Elisabeth er på valg og genopstiller.



Kirstine er på valg.

Thomas og Jeppe opstiller
Thomas Nørgaard (Daniels far) og Elisabeth er valgt.

7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
Henning og Joachim er på valg og genopstiller begge.

Henning og Joachim er valgt.

8 - Valg af suppleanter til bestyrelsen
Der skal vælges en suppleant til forældrekredsen og én til skolekredsen.

Jane Köpke er valgt -forældrekreds
Jeppe Vedel Nielsen er valgt - skolekreds.

9 - Valg af tilsynsførende
Torben Mathisen uddanner tilsynsførende og efter ny regel må han ikke både
uddanne og føre tilsyn. Skolen skal derfor vælge ny tilsynsførende.
Martin foreslår Arne Petersen.
Han er valgt.

10 - Evt.
Arbejdsdagen fredag d. 8. april er aflyst grundet for få tilmeldinger.


