Generalforsamling 30.4.2012 Klitmøller Friskole
Dagsorden
1.
Valg af dirigent.
2.
Bestyrelsen aflægger beretning
3.
Årsrapport til orientering
4.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.
5.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemer i skolekredsen.
6.
Valg af suppleanter.
7.
Eventuelt.
Ad 1. Preben Holler blev valgt som dirigent.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var retmæssigt og lovligt indkaldt. Per, Asger og
Susanne blev valgt som stemmetællere. Lone Mathieu blev valgt som referent.
Ad 2. Beretning ved formand Thomas Baun
2.1. Det er en god bestyrelse, som altid når til enighed.
2.2. Bygningerne er købt til rimelig pris, så vi har en sund økonomi.
2.3. Kommunen er valgt som tilsynsførende. Pædagogisk udviklingsafdeling har ikke
været her endnu. Evt. valg af ny tilsynsførende ved pkt. på ny generalforsamling.
2.4. Startede med at ansætte folk, med mange ansøgere. Vi har fået et godt team.
2.5. Istandsættelse af bygninger har været mest forældre og andre.
2.6. Highlights. God ”Æbledag”, Puks død, krybbespillet var en succes og vi bevarer
en gammel tradition fra folkeskolen). Avisprojektet var godt. Pædagogisk dag med
vikarer (forældre) gentages.
2.7. Arbejdsdagen: 70 tilmeldte og der kom flere. Fremover vil vi have 2 om året.
2.8. Vi sagde farvel til Steffen. Han er sygemeldt og vi har lavet en fratrædelsesaftale.
Vi søger ny leder med annonceopslag. Anna K. er ansat som sekretær og Tina
konstitueres som administrativ leder pr. 1. maj 2012.
2.9. Børnehave forældremøde i januar omkring status. 14. maj holdes opfølgningsmøde.
Forældrebestyrelsens opgave i børnehaven er at se på indholdet. Skolebestyrelsen
rolle er mere overordnet (tal og overordnede politikker.)
2.10 Dagplejen har fået tilknytning til børnehaven igen med besøgsdag og gæstedagpleje
af de ældste dagplejebørn.
2.11 SFO: der er foretaget løbende justeringer, hvor børnene bliver tilbudt frivillige
aktiviteter. Per og Dorte er gennemgående og tirsdag og torsdag er der 1 pædagog fra
børnehaven. Vi vil gerne have holdninger fra forældrene.
2.12 Projektdagen skal beskrives som fag og vi overvejer at beskrive indføre et nyt fag
(dannelse, kristendom samt medborgerskab). Indenfor 3 år skal alle fag beskrives
indtil da er det folkeskolens fag. Svømning bliver måske tilbudt alle klassetrin.
2.13 Herefter så vi en film om projektdagen.
2.14 Ikke alt er projektorienteret. Nogle skal videre i folkeskolen, og det er godt med
et mix af projektorienteret skole og almindelig undervisning.
2.15. Tak til medarbejdere og til Steffen.
Tak til sponsorer, långivere, frivillige, forældre.
2.16. Ny leder skal findes formentlig pr. 1. august 2012.

Finn Wilkens takker Thomas Baun for at være en rigtig dygtig formand: ordentlig, redelig,
grundig, seriøs og kan alligevel komme med jokes.
Ad 3. Revideret årsrapport fremlægges af Martin.
3.1. Overskud: 200.965 Vi havde pr. 1.1.2012 kassebeholdning på 75.000. Kassekredit er ikke i
brug. Årsrapporten er baseret på børnetal pr. 5. sept. 2011: 44 elever, 27 i SFO, 25 i
børnehaven.

Ad 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen
Valgt blev Martin Eigenbroth og Lotte Løndal.
Ad 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.
Valgt blev Anna Thorsager og Sjoerd Kok.
Ad 6. Valg af suppleanter i henholdvis skolekred og forældrekreds.
For skolekredsen blev Sarah Lykke valgt som suppleant.
For forældrekredsen blev Jesper Wittrup valgt som suppleant.
Ad 7. Evt.
Thomas gjorde opmærksom på, at juli ikke er betalingsfri.
Bestyrelsen ønsker tilbagemeldinger på forældrenes holdning til separat betaling for
svømning.
Indkomne forslag: Ingen.
Klitmøller den 30. april 2012.

Preben Holler
dirigent

Lone Mathieu
referent

