Referat

Generalforsamling onsdag d. 10. april 2019 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.
2018 var et meget travlt år. Børnehuset er fortsat en succes. Der er
flere børn, end vi turde håbe på, da vi lagde Børnehuset sammen med
Friskolen. På skolen har vi gjort naturfagslokalet færdig, og TV2
Østjylland kom og lavede et fint indslag i forbindelse med indvielsen.
Overbygningen er kommet godt i gang, og terminsprøver er afholdt for
første gang. Der udsendes stadig postkort for at profilere Friskolen og
Børnehuset. Elevtallet er gået stødt opad. Vi er nu rundet de 90 elever,
og vi oplever en stigende positiv interesse for skolen. Der er lige
afholdt arbejdslørdag, hvor der var fint fremmøde, og derved blev der
lavet en hel masse rundt omkring på skolen både ude og inde.
Desværre har der været et par langtidssygemeldinger heriblandt vores
skoleleder. Derfor er der indgået en fratrædelsesaftale med vores
skoleleder, og processen med at finde en ny er nu igangsat. Den nye
skoleleder skal godkendes af forsamlingen på en ekstraordinær
generalforsamling. Første runde er netop afholdt, og dato for anden
runde er fastsat. I bestyrelsen har vi talt om klasser og størrelser, og vi
er nået frem til, at vores nuværende rammer passer bedst til 18 elever
i hver klasse. Derfor kan der blive brug for et ekstra klasselokale,
hvilket der allerede nu arbejdes på.

3.

Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering

Kasseren Henrik Jensen gennemgik regnskabet. Regnskabet ligger på
kontoret, hvis man ønsker at kigge nærmere på tallene.
4.

Tilsynsførendes beretning
Skolens tilsynsførende Marianne Warming aflagde beretning. Denne
vil blive lagt op på skolens hjemmeside.

5.

Valg af stemmetællere
Det blev besluttet, at gå videre til punkt 6 og 7 for at finde ud af hvor
mange, der ønskede at stille op, før stemmetællere blev valgt.

6.

Valg af bestyrelsesmedlem i forældrekredsen
På valg er:
Vicky Jensen – modtager genvalg
Vicky Jensen blev genvalgt

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
På valg er:
Tina Andersen – modtager genvalg
Sanne Skovgård – modtager genvalg
Tina Andersen og Sanne Skovgård blev begge genvalgt.

8.

Valg af suppleanter til bestyrelsen
Suppleant til forældrekredsen blev Connie Ibsen
Suppleant til bestyrelsen blev Annemette Christiansen

9.

Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

10. Eventuelt
Ulla Johannesen, som er pedelansvarlig benyttede lejligheden til at
søge en person til pedeludvalget. Michael Gerlach meldte sig til at slå
græs henover sommeren.
Bestyrelsen konstituerede sig efter mødet og følgende blev besluttet:
Formand forblev Henning Just
Næstformand forblev Tina Andersen

De resterende poster vil blive fordelt ved førstkommende
bestyrelsesmøde.

