Referat fra generalforsamlingen d. 25-04-2012
Der mødte 53 personer op til mødet, det var dejligt.
Der var først valg af ordstyrer, dette blev Karin frost Jensen. Referent blev Tanja Andersen fra
skolebestyrelsen.
Formanden fra bestyrelsen startede med en tak til alle som havde hjulpet med et lån, og en tak til alle som
har været med rundt. En tak til hele nabolaget for den venlige modtagelse når vi har været rundt.
Stemmetællere blev valgt og vi fik af vide ang. Elevstatus, der er 34 børn indmeldt til start august 2012, det
vil betyde at vi kan få 1 skoleleder og 2 skolelærer, men det betyder også at vi skal ud og skaffe flere børn til
skolestart, vi skal have min. 45 børn til start august 2012.
Vores kasserer fortalte at der er indsamlet 745.000 kr. i kaution og borgerlån, det er rigtig flot gået.
Kontoen startede med 53.000 kr. Vi modtager gerne fortsat lån og kautioner hvis folk vil give lidt ekstra
eller ikke har nået det endnu.
Lene gennemgik vedtægter, der var ganske få rettelser, men det blev godkendt.
Der var valg til bestyrelsen, som ny kom Karin Jensen fra Himmark som erstatter Anette Ebbesen, og alle
andre blev genvalgt.
Der er blevet konstitueret således: Morten fortsat som formand, Lene fortsat som næstformand, Dorthe
fortsat som kasserer, Tanja fortsat som sekretær, Bjørn, Kia, Anni, som bestyrelsesmedlemmer, Sandra og
Karin som suppleanter.
Der var en introduktion af vores nyansatte skoleleder, Jens Væggemose, han fortalte lidt om sig selv og
hans erfaringer, han har været skoleleder før og været skolelærer for børn med specielle behov. Der blev
stemt om hvorvidt han skal ansættes, der var 50 stemmer for.
Der var en afstemning om hvorvidt der skulle købes skolebygninger eller ej, det blev vedtaget at det skal vi,
der blev ligeledes stemt ja til at indskuddet skal væk ved indmeldelse af nye børn og der skal oprettes 5
fulde fripladser som alle kan søge.
Der skulle oprettes nogle forskellige udvalg da bestyrelse ikke alene kan magte opgaven om at gøre alt,
derfor skulle der oprettes 4 udvalg som nogen skulle melde sig til sammen med 1 fra bestyrelsen, de udvalg
der skulle oprettes hedder: Bygningsudvalg, Rengøringsudvalg, Arrangement udvalg og PR. Dette blev gjort.
Der blev spurgt til om der kommer en SFO, og det gør der.
Der er også buskørsel fra Stevning til Svenstrup og retur igen, ligesom i dag bare en ½ time senere.
Der blev spurgt om man kunne tænke sig at leje lokaler ud, og det kunne godt tænkes, evt. til nogen
aftenskole eller EDB for ældre eller lottospil
Måske kunne man lave hjemmekundskab med ældre fra byen 1 gang i ugen.

