Generalforsamling d. 24/4-2013
Fremmødet var ikke så stort, i alt var der fremmødt 35 personer.
Først blev der valgt en Ordstyrer, det blev Karin Frost Jensen og referent blev Tanja Andersen.
Dagsorden var ude rettidigt og formand Morten Carstensen kom med hans beretning, vi har pt. 44 elever,
det er en tilgang på 7 elever siden august sidste år, eleverne sagde selv at de har lært en hel del både om
samarbejde og dem selv, de hjælper hinanden og har nogle gode klasser, de har elsket det teater stykke som
de har lavet og glæder sig til næste år. Ekspeditionslæring har også fyldt en hel del, det har også været
spændende at undersøge hvor vejene kommer fra og hvor de føre hen, også hvad børenes sko kunne
fortælle om turen gennem trafiktælling og undersøge hvad Bitten Clausen betyder for Als, det har været en
lærerig og spændende tid.
Skolen i helhed har haft en del op og ned ture, men nok mest opture, det er lidt ligesom tour dè france, op
og ned af bakke, først havde vi problemer med at få bygningerne, nå havde vi åbning af skolen, så fik en syg
lære, så kom hun tilbage, så fik vi en langtidssyg lærer som stadig er sygemeldt, vi fik vikar som måtte stoppe
igen og ny vikar og lockout, nu skal vi snart have lejrskole. Vi ønsker os nogle bedre møbler og flere bøger til
undervisningen.
Til næste skoleår forventer vi, og har budgetteret med 51 elever som ikke virker usandsynligt, der står lige nu
8 børn som venter på at komme på prøve i vores skole efter lockout, der skal til næste år laves en gruppe
mere, det bliver 0-1 kl. med 10 elever, 2-3 kl. med 11 elever, 4-5 kl. med 14 elever og 6-7-8 kl. med 16 elever,
derfor skal der ansættes en ekstra lære som vi skal ud og finde og Jes skal have mere tid på kontoret, vores
musik skal fortsætte og SFO’en skal til at have morgen åbnet fra august, kl. 7.00 – 7.45, som tilbydes
nuværende pædagog og støttetimer som vil fortsætte.
Kassereren Dorthe Johansen fortalte om budgettet, revisoren var meget imponeret over det meget fine
regnskab vi havde, og at vi var landet på -15.000, det var meget flot. Det er ikke mange nye friskoler der kan
ramme budgettet så fint.
Vi har købt andelsbeviser i Merkur bank, det var en forudsætning for at låne penge og vi har investeret i EDB
brugs som tilsammen har kostet 60.420Kr., vi har fået et banklån på 1.4 mill. Til en rente der siger, 7.3%,
men det bliver lavet om til et F1 lån til 3-3,5%, umiddelbart et dyrt lån, men det er fordi de skal have lidt
sikkerhed. Vores kassekredit står i positiv og har gjort det siden sep. Mdr.
Vores tilsynsførende Anne Grethe Jensen som er certificeret tilsynsførende, hun aflagde sin beretning. Hun
har været på skolen flere gange og har været i alle 3 grupper og fuldt de forskellige undervisnings timer og
lære, hendes overordnede indtryk var at det er gode lærer, men ikke så meget undervisnings materiel til når
børene er samlet i forskellige undervisnings trin. Det er en god bestyrelse med god iværksætterånd og der er
fundet nogle gode traditioner.
Der blev valgt en ny tilsynsførende, Arne Pedersen med 29 stemmer, ud af 29 stemmeberettiget, han er 60
år og pensioneret, gift og bor på Fyn, han har 2 voksne piger og børnebørn, han har lyst til at blive
tilsynsførende ved os, han går ind for dette med hjerte og sjæl, han ved hvad det kræver og det er e livsstil,
han har arbejdet sammen med Anne Grethe og har været tilsynsførende i Østerlund i 5 år, han mener det er
en tillidssag at sende sit barn i friskole, han har indtryk af at børnene er glade for skolen og personalet, han

fortalte ligeledes at det er utrolig vigtigt at hjemmesiden lever op til kravene, da kommunen ellers vil vende
tilbage hvert år, og det er vigtigt at få ejerskab over elevplanerne.
Valg til bestyrelsen: Der blev valgt 2 stemme tællere, Helle Jørgensen og Lone Leander blev valgt. På valg var
i forældre kredsen: Morten, Lene, Tanja og Sandra som suppleant, der var ikke flere som ville stille op. Valgt
blev Morten med 21 stemmer, Lene med 20 stemmer og Tanja med 18 stemmer.
Fra Skolekredsen var der på valg: Anni som ikke ville stille op, der blev valgt som eneste kandidat Sandra som
blev valgt mundtlig.
Suppleant skal vælges hvert år, til forældre kredsen blev det Finn Lehmann og for skolekredsen blev det
genvalg af Karin.
Indkommende forslag:
Bestyrelsen kom med det forslag at skolepengene skulle hæves da tilskuddet falder fra næste skoleår, det
blev besluttet at vi hæver skolepengene med 35 kr. pr. barn pr. mdr.
Evt.
Der vil blive taget op i pegasus gruppen om man vil acceptere at gruppen kan blive større end de 18 børn her
sidst på skoleåret da vi har børn som skal på prøve og måske skal optages, det kan måske dreje sig om 19
eller 20 børn de sidste par måneder, det vil så regulere sig med de nye klasser/grupper til næste år, vi har
ikke råd til at sige nej til et barn som passer ind i gruppen
Der er kommet ny hjemmeside.
Der er blevet indført gebyrer på udeblivelsen af arbejdsdage og rengøringsdage.
Bestyrelsen vil gerne opfordre folk til at melde sig ind i støtteforeningen da der pt. Kun sidder bestyrelsen,
de vil gerne nøjes med at side i én bestyrelse. Ib Jensen er revisor.
Der er lejr tur til Fyn i år d. 29.-31. maj, de skal bl.a. På egeskov slot og de skal bo på en anden friskole, de
mangler stadig et par hjælpere til turen, hvis man er interesseret så kontakt Jens skoleleder.
Finn Lehmann sagde at det er faktisk rigtig hyggeligt i den fredags café som lærerne har lavet hver fredag
eftermiddag, men det ville blive endnu hyggeligere hvis flere kom.
Der er stadig nogle som mangler at aflevere de seddel hvorpå man kan skrive hvilke aktiviteter man kan
melde sig til, hvis vi tjener 15.000 kr. til eks. Festival, så slipper vi for en prisstigning svarende til 33 kr. pr.
barn pr. mdr. I et helt år, så meget betyder det og der er iberegnet i det nye budget at vi tjener penge til
støtteforeningen.
Næste arbejdslørdag er d. 15. juni.

