Referat fra Viby Friskoles ordinære generalforsamling
torsdag d. 30.4. 2009 kl. 19.00 i Syv Sognegård
Fremmødte antal stemmeberettigede: 37
Fremmødte uden stemmeret: 9
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretninger
a) bestyrelsens
b) skolelederens
3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering
4. Skolens tilsynsførende aflægger beretning
5. Information og debat om skolens nye overbygningsstruktur – herunder brugen af IT
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Martin Kaaber (modtager genvalg)
Hans Hansen (modtager genvalg)
Jens Andersen (modtager genvalg)
7. Valg af to suppleanter
8. Indkomne forslag – ingen
9. Eventuelt

Velkomst og fællessang
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Finn Jørgensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet. Carsten Peitersen og Anne Carlsen blev valgt som stemmetællere.
2. Beretninger
a) Bestyrelsen præsenterede sig. Formanden glædede sig over det store fremmøde og fremlagde
derefter bestyrelsens beretning (se bilag).
På spørgsmål om, hvorfor det skulle vare et år, før man kunne gå i gang med nybyggeri, blev svaret,
at muligheden for at købe det gamle rådhus er blevet undersøgt, og at man desuden har haft kontakt
til to arkitekter, hvis byggeri Vestergade 14- 16 skulle komme på tale. Man afventer nu svar på
kreditmuligheder.
b) Skolelederen fremlagde sin beretning (se bilag).
Begge beretninger blev taget til efterretning.
3. Revideret regnskab fremlagt til orientering
Kassereren fremlagde regnskabet, der viser et negativt resultat på 155.674 kr. (Se bilag). Der blev
redegjort for underskuddet, der primært skyldes skoleleders sygdom og afsked samt ekstra
hensættelser til feriepengeforpligtigelse. Ny statsautoriseret revisor, Beierholm, med særligt
kendskab til friskoleregnskab tiltrådt pr. 1. januar 2009.
Budget 2009 forventes at balancere med et nul-resultat. Ingen spørgsmål og regnskabet blev taget til
efterretning.
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4. Den tilsynsførendes beretning
Skolens tilsynsførende skal være garant for, at undervisningen står mål med Folkeskolens mål.
Nuværende tilsynsførende fortsætter endnu et år. Ingen spørgsmål.
Fællessang
5. Information og debat om den nye overbygningsstruktur
Præsentation af ny overbygningsstruktur (Power Point) ved skolelederen. Elementer som
niveaudeling på tværs af årgangene, tværfaglig/tematisk undervisning, rejser, linjefag og brug af IT
støttede undervisningsformer blev gennemgået.
Debat om den nye overbygningsstruktur
Vedr. brugen af IT
Bærbare PCere i foreløbig 7. – 9. klasse, og man regner med at bruge programpakken
”Open Office” for at sikre løbende opdatering. Forsikringsmæssige spørgsmål skal
afklares. Kunne man bruge depositum til finansiering af en bærbar? Man kunne også
forestille sig et klassesæt af bærbare – men børnene foretrækker deres egne.
Vedr. rejser
Omkostninger i forbindelse med udveksling kan holdes på et fornuftigt niveau ved bl.
a. privat indkvartering, overskud på arrangementer, elevindtjening ved rengøring på
skolen, søgning af fonde. En tur til fx Færøerne må ikke koste mere end en alm.
lejrskole.
Vedr. økonomi
Husk at bruge den ringe forskel i forældreomkostninger mellem friskole og
kommuneskole i profilering og markedsføring af skolen.
I Roskilde er en SFO-plads ganske lidt billigere end SFO + skolepenge på Viby
Friskole.
Finansiering af tiltag
Hvilke tanker har bestyrelsen om at skaffe midler? Man kunne forestille sig
sponsorater for modydelser, støtteforening, taskforce til undersøgelse af muligheder
for indtjening. En forældregruppe kunne deltage i Roskilde Festival. Vi har allerede et
fundraisingudvalg m.h.t. legepladsfornyelse. Vi skal huske at tænke et helt
skoleforløb, når vi tænker finansiering. Der er mulighed for at lease computere.
Skolens møbler blev i sin tid købt efter en 5årig leasingaftale. Man kunne finansiere
gennem skolepengene over alle årene.
Øvrige bemærkninger
Der skal bruges tidssvarende tekster i dansk.
Kommunikationen, også til medierne, er forbedret, og vi skal huske at varemærke
”fortælling” i kombination med de andre aktiviteter.
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dirigenten klargjorde forskellen mellem forældrekreds og skolekreds jvf. vedtægterne, og
bestyrelsen beslutter p.t., hvem der opstilles i hvilken kreds.
Martin Kaaber opstilles af forældrekredsen
Hans Hansen opstilles af forældrekredsen
Jens Andersen opstilles af skolekredsen
Alle 3 blev genvalgt til bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter
Bestyrelsen har modtaget tilsagn fra Susanne Fabricius (mor til Anna 4. kl. og Alma 0. kl.) og Helle
Norddahl Mogensen (mor til Xenia 0. kl.) om at opstille som suppleanter.
Susanne blev valgt som 1. suppleant
Helle blev valgt som 2. suppleant.
8. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
9.Eventuelt
Ros til bestyrelsen for åbenhed og inddragelse af nye forældre i kredsen. Det ville være ønskeligt
med bestyrelsesmedlemmer med børn i skolens ældste klasser. En lige kønsfordeling tilstræbes. Tak
fra formanden til de fremmødte og fra dirigenten for god ro og orden.
Fællessang
Viby Sj. den
Dirigent
________________________________
Finn Jørgensen

Referent
__________________________________
Bodil Højhus Larsen
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