Generalforsamling 25/4 2013 Klitmøller Friskole

Sang
1. valg af dirigent: Ole Busk
der konstaterede, at der var retmæssigt og lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Skolelederen aflægger beretning.
4. Børnehavelederen aflægger beretning.
5. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen. I dag sidder Thomas Baun, Martin
Eigenbroth, Helle Konradsen og Lotte Løndal (Jesper Wittrup er fungerende suppleant for
Helle). Thomas og Helle på valg i år. (Helle modtager ikke genvalg)
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i skolekredsen. I dag sidder Sjoerd Kok, Finn Wilkens og Anna
Thorsager. Finn er på valg i år og modtager ikke genvalg
8. Valg af suppleanter i henholdsvis skolekreds og forældrekreds. I dag sidder Sarah Lykke og
Jesper Wittrup. Begge er på valg. Jesper modtager ikke genvalg.
9. Vedtægtsændringer. Vores vedtægter foreskriver at ændringer skal vedtages på 2
generalforsamlinger. På sidste generalforsamling stemte et flertal for ændringerne. For at
ændringerne får gyldighed, skal et flertal altså bekræfte ændringerne denne gang:
1) a. § 19 stk 2 og 3 ændres til dette “Stk. 2. Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter
vedtagelse på en generalforsamling. Stk.3. På generalforsamlingen skal ændringerne vedtages
af de fremmødte med mindst totredjedeles flertal.”
2) b. § 17 ændres fra start til dette “Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen.
Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens
bestyrelse ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love,
bekendtgørelser og ministerielle forskrifter. Stk.2. Efter bestyrelsens retningslinier ansætter
skolelederen ligeledes vikarer...” (ingen ændringer i resten af §17)
3) c. § 14, stk 5 ændres til “Skolens leder ansætter og afskediger skolens lærerer og andet
fastansat personale i enighed med mindst én af de øvrige tegningsberettigede”.
2)

Thomas Baun berettede:
at det har været et begivenhedsrigt år. Godt for børnene. Tilsynsførende har været på besøg og
lavet en positiv tilsynsrapport. Børnehavelederen blev afskediget og der blev lavet
fratrædelsesaftale med skolelederen. Det har været dyrt. Dog har ingen fået
fratrædelsesgodtgørelse, men der var sygdom og afspadsering forbundet med dette.

Vikarkontoen blev derfor højere end budgetteret. Tak til medarbejderne for deres indsats.
Velkommen til den nye skoleleder Ivan og den nye børnehaveleder Grethe, hvilket har gjort det
lettere at være i bestyrelsen, da de før tog sig af mange flere opgaver, hvilket dog også var
læringsrigt. Bestyrelsen har indsat en kasserer iflg. revisors krav om kontrol.
Der er lavet tiltag til at øge integrationen med børnehaven i bestyrelsen, således at
børnehaveleder, medarbejderrepræsentant og børnehavens bestyrelse er med ved hvert andet
bestyrelsesmøde, hvorefter de selv holder møde.
Tak til bestyrelsen. Vi har afholdt julefrokost med bestyrelse og medarbejdere. Det bør
gentages. Visionsdagen med medarbejdere og bestyrelser var en succes, som gentages næste
år - vi regner med at invitere alle interesserede fra skolekredsen. Det bliver lørdag i uge 11.
Tak til AnneMarie for alt frivillig arbejde. Tak til det øvrige personale, der var tilbage efter
lock-outen.
3)

Ivan berettede:
Glad for at komme i gang. Vi har haft en hel del projektarbejde:
Bærprojekt, æbledag, høstfest, trafiksikkerhed, matematik i Øster Vandet med opmåling af
træer m.v., “den gamle skole” (med udstyrsdag og udklædning), motionsdag, sundhed,
dansk/historie emne, krybbespil, julehygge, luciaoptog, bankoafslutning, klasseprojekter,
fastelavn, foredrag om Nepal (besøg af Nanna Nygaard), Byprojekt (rådhus, politi, bank,
renovering), gårdbesøg, husflidsdag. Så har hummerne også været der en hel uge, og skal
komme igen, men der har været aflyst en uge p.g.a. lockout. Grethe og jeg har lavet aftale om at
lave “rullende” overgang til skolen for hummerne. Dette afgøres via vurdering mellem Grethe,
Sus og Ivan.
1. april kom lockouten. Børnene har klaret det flot. Tak til Helle, Åse og Henry for hjælp med
tilsyn. Velkommen til Sus som er afløser for Tina, der stoppede 31. marts.
I forbindelse med teaterugen havde vi et flot sambaoptog gennem hele byen.
Uge 20 vil der være lejrskole til Teotonerhytten i Ydby fra mandag til torsdag, hvor de så har fri
om fredagen, dog er SFO’en åben. Juni får vi besøg af hummerne igen. Så vil der også være 2
uger med teater ved Æ redningshus. Vi håber på, at vi fra næste år kan have 7. klasse. Det vil
give bedre muligheder for arrangementer.
Det er hyggeligt, når forældre er på skolen. Kom endelig. Til sidst tak til kolleger i friskolen/sfo
og børnehaven for godt samarbejde. Tak til Annemarie for frivilligt arbejde. Tak til anna K. for en
uvurderlig samarbejde. Tak til friskolebestyrelsen og bestyrelsen i børnehaven for godt
samarbejde.

4)

Grethe berettede:
Jeg har været børnehaveleder i Øsløs fra en kommunal institution fra 1994 til 2011. Så lukkede

børnehaven og skolen. Derefter tog jeg en diplomuddannelse i ledelse i Ålborg og blev færdig i
sommeren 2013, så jeg blev meget glad, da jeg fik arbejdet her. Jeg er blevet positivt mødt, som
om man har været savnet. Det var dejligt. Spændende at vænne sig til at arbejde under private
forhold, hvor forældre har lov at blande sig. Nu er jeg ved at lære det hele at kende. Der er ikke
så meget sygdom længere, så børnene er ved at falde til ro igen.
Madlavning er blevet en pædagogisk aktivitet i børnehaven.
Positivt at Ivan er med på, at hummerne skal starte i førskole.
Der vil være koloni for alle børnene i børnehaven 20. - 21. juni, dog skal muslingerne ikke sove
der. Ivan har været til stor hjælp med alt det praktiske i børnehaven.
5)

Martin forelagde den reviderede årsrapport. Vedlægges.
Underskuddet skyldes mest de personale- og ledelsesmæssige forhold som Thomas var inde på
tidligere. Der har kostet en del afspadsering, sygdom og deraf følgende vikaromkostninger.
Indsamling til multibaneprojektet (foreslået af eleverne selv), er et større projekt end lige først
antaget. Derfor søges der fondsmidler hjem.

6)

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen blev Thomas Baun og Henry Thorsteinsson.

7)

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen blev Ea Campbell og Hanne Wittrup.

8)

Valg af suppleanter i henholdsvis skolekreds og forældrekreds blev
Helle Konradsen og Pia Bøger.

9)

Vedtægtsændringerne blev godkendt.
Dog blev den nye bestyrelse pålagt at være omhyggelig med: At børnehavelederen bliver
inddraget i ansættelse/afskedigelse af nyt personale i børnehave og fritter. Og ved næste
generalforsamling at fremsætte nyt forslag til vedtægtsændringerne.

10)

Ingen indkomne forslag.

