onsdag den 19. april 2017

Referat af ordinær generalforsamling
Blåbjerg Friskole og Børnehave. Afholdt onsdag d. 19. april 2017
Tilstede: Bestyrelsen (undtagen Rikke), Skoleleder, lærere og 20-25 fra skolekredsen

Formanden byder velkommen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Niels Peder bliver valgt til dirigent, han godkender at mødet er lovligt varslet pr.
mail, hjemmeside og Yammer.
Pia Kargo er referent.
Johanne og Line er stemmetællere.
2. Bestyrelsen aflægger beretning
Formand Charlotte beretter om det forgangne år og hvad vi laver i bestyrelsen.
(Se bilag)
Charlotte fremlægger hvad der sker i arbejdsgrupperne, at arrangementsgrupperne
er blevet omlagt en smule. Der er lavet et årshjul, både med planlagte
arrangementer og ideer til arrangementer. Inviterer til at man kan melde sig både til
grupperne eller enkelte specifikke opgaver.
Jesper fortæller om PR gruppen – design af bussen, T-shirts til
gymnastikopvisning, reklame udadtil af skolen. Præsenterer en ”hjælperliste”.
Frands aflægger årsberetning, se bilag.
Godkendt
3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
Frands fremlægger årsrapport, sammenligning med 2015 og svarer på spørgsmål
og kommentarer.
Budget 2017 fremlægges af Frands. Lagt ud fra: 86 elever i skolen 10 i
børnehaven. Efterfulgt af spørgsmål og kommentarer.
4.

Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen
Pia er på valg, hun ønsker ikke genopstilling.
Charlotte er valgt i forældrekredsen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
Jesper, Charlotte og Annette er på valg, og Annette ønsker ikke genopstilling.
Valgt er Palle Holm, Jesper Steensbeck og Annemette Rosendahl.
6. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds
Suppleant i skolekredsen er Anne-Mette Kuntz og Dianna Holzmann i
forældrekredsen.
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7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Stephen fremlægger tilsynserklæringen. Han har holdt tilsyn med skolen gennem
året. Skolen lever op til det den skal, vores afgangselever har det sammen
gennemsnit som nærliggende skoler til trods for at nogle af eleverne havde ITrygsæk. Stephen skal fratræde pr 1/1 2018 pga. nye regler, der skal findes en ny
tilsynsførende, der skal certificeres.
Dianna fortæller ”den gode historie”.
Charlotte siger tak – og byder på kaffe.

