Referat af ordinær generalforsamling på Viby Friskole
Torsdag d. 25. april 2019
Dagsorden
1. Valg af stemmetællere
Rasmus Glad, Mette Mosegaard Hansen
2. Valg af dirigent
Klaus Sørensen blev valgt og konstaterede generalforsamlingen for lovlig indvarslet og
beslutningsdygtig.
3. Beretninger fra bestyrelse og skoleleder
Beretning fra bestyrelsen ved bestyrelsesformand Thomas Lykke Henriksen.
• Præsentation af bestyrelsen:
- Thomas Lykke Henriksen (Formand)
- Anita Bjerg Eliasen (Næstformand)
- Lars Raahauge Stalfelt (Kasserer)
- Merete Markvart
- Michael Møller
- Peter Mandel
- Regina Juul Sørensen
- Andreas Boye Mørk (Suppleant)
- Niels Vingborg (Suppleant)
• Det går super godt…….
- Dygtig og engageret medarbejdergruppe
- Fortsat stor søgning til skolen
- Sund økonomi
- Ambitiøse strategiske mål
• Men….
- Politisk usikkerhed om tilskud til Friskoler
- Vi skal værne om fællesskabet
• Årets emner i bestyrelsen
- Økonomi – omlægning af lån
- Hjertestarter
- Multihal – inkl. dialogmøde
- Klubben
- Strategi om elevoptag
- Viggo
- Digital dannelse
- Socialt arrangement med de ansatte
- Deltagelse på forældremøder i alle klasser.
Beretning fra skoleleder Peter Mortensen.
• Fortælling i lænestol
• Pædagogisk døgn – fortælling som fokus
• Fællesskab – arbejdsdage – højskoleaften – forældrene overtager skolen mm.
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Efterfølgende spørgsmål og debat bl.a.:
• Fællesskabet på en friskole spænder bredt. Alle bør bidrage. Nogen bager en kage, hjælper
med en opgave, tager sig af nogle børn osv. Kan man lave et afkrydsningssystem? Anerkendelse
af alle opgaver.
• Måske kunne man lave en ”kontrakt”- skrive nogle forventninger til forældrene, når de starter.
• Vi får at vide, at det er et forpligtende fællesskab, men oplever at det ikke er sådan.
• Nogle forældre skal måske oplæres i at være friskoleforældre.
• Ønske om at en arbejdsdag også er børnenes arbejdsdag.
• Italesættelse af forældredeltagelse på skolen, også efter man er startet.
• Ønsker ikke protokol, heller ikke tale til dårlig samvittighed, men hellere skabe gode historier
om fællesskabet på denne skole.
• Erfarne forældre kan være med til at videreføre kultur og dannelse om det forpligtende
fællesskab.
• Mange ansvarsopgaver i et klassefællesskab, man kunne lave et årshjul. Forældrerådsmøder
• Måske er lav deltagelse ved generalforsamlingen også et udtryk for, at folk synes det går godt.
• Kommunikation udover nyhedsbrevene – evt. fra forældre som skrive gode oplevelser, måske
også på Facebook.
• Forældreambassadører for fællesskabet.
• Man kunne lave skolehaver.
• Spor i landskabet, skolespor. Et samarbejde mellem skole og Landbrug og Fødevare.
4. Det reviderede regnskab forelægges til orientering
Regnskab for 2018 og budget for 2019 blev fremlagt af kasserer Lars Raahauge Stalfelt.
Mindre folder med regnskab blev uddelt på mødet.
Det fulde regnskab har ligget fremme på kontoret til gennemsyn den 23.-25. april.
• Lars læste nogle positive ord fra revisoren. Gennemgik hovedtal og sammenligning med fem
andre skoler.
• Regnskabet viser et overskud på ca. 801.000 kr. for 2018.
• Der budgetteres med et overskud på 547.000 kr. i 2019.
5. Indkomne forslag: Ingen
6. Skolens tilsynsførende aflægger beretning
Beretning fremlagt af skolens certificerede tilsynsførende Malene Falck Christens.
Tilsynsrapporten bliver lagt på hjemmesiden.
Hun er udsendt af Ministeriet, men valgt af generalforsamlingen.
- Oplever en god stemning både blandt børn og voksne.
- Oplever en varieret undervisning i alle klasser, hun har besøgt.
- Har kigget på undervisningsplaner, som er meget gennemarbejdede.
- Rummet bliver brugt flittigt.
- Kan se at børnene indgår i et forpligtende fællesskab. Hun bruger også tid på at tale med
børnene.
- God kontakt mellem børn og voksne
- Ingen bekymringer på det faglige plan.
- Danner skolen til folkestyre? (elevråd, kan elever have deres egen mening mm) Det oplever
Malene.
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-

•
•

Er der ligestilling, får piger og drenge de samme tilbud. Har ingen bekymring, men
bemærkede dog at det primært var pigerne der var med til Lucia, dette kunne man drøfte
på skolen.
- Har besøgt SFO. Her værnes der også meget om det forpligtende fællesskab. Ingen er ladt
alene.
- Meget snaksaglige børn, vil gerne dele ud af erfaringer.
Næste år kunne den tilsynsførende evt. besøge klubben i stedet for SFO.
Dejligt der er fokus på ligestilling.

7. Valg af skolens tilsynsførende Malene Falck Christens – modtager genvalg
• Malene blev genvalgt.
8. Opdatering af projekt Multihal
Oplæg fremlagt af Thomas Lykke Henriksen
• Begrundelse for at arbejde videre med projektet.
• Status
- Haludvalg nedsat bestående af ansatte og bestyrelsesmedlemmer.
- Dialogmøde 1. oktober 2018
- Arkitekt, skitsetegning og beliggenhed.
- Dialog med kommunen om lokalplan.
- Prisoverslag indhentet fra flere halbyggefirmaer.
• Økonomi
• Skitse- og plantegninger blev præsenteret.
Spørgsmål og kommentarer fra salen:
- Må man og har man tænkt i at tjene penge på lejeindtægter til foredrag og lign.? Ja, det er
med i overvejelserne. Der er både fordele og ulemper ved dette.
- Vores halleje til de andre skoler er steget.
- Synes ikke godt om placeringen, bekymring om manglende grønne områder, men godt
arbejde indtil videre.
- Er det besluttet, at der skal være baderum? Ikke endeligt, men nok et par stykker ved evt.
udlejning.
- Man kunne tænkte i alternativer til en hal? Udvidelse af Torvet?
- Prisen ligger noget højere end dem vi fik i første omgang.
- Der er mange usikkerhedsfaktorer (koblingsprocent, nabogrund, lokalplan mm).
- Ønske om der tænkes mere i æstetik.
- Der er så dejligt et fællesskab her på skolen med morgensang. Desværre mangler vi et par
dage om ugen flere klasser, som er nødt til at gå tidligt til idræt. Det kunne være dejligt
med en hal.
- Kom gerne med ideer, frivillige kræfter, fondssøgere. Henvend jer gerne til skolen.
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer på valg er:
- Anita Bjerg Eliasen (forældrekredsen) – modtager genvalg
- Merete Markvart (skolekredsen) – modtager genvalg
- Thomas Lykke Henriksen (forældrekredsen) – modtager genvalg
Der står i indkaldelsen, at forslag til nye kandidater skal meldes senest dagen før, men den er gledet ud i de
nye vedtægter sidste år. Derfor kan man nu godt melde sig på banen på denne generalforsamling.
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Desuden er der en ændring i valg af antal medlemmer fra henholdsvis skolekreds og forældrekreds.
Dette undersøger bestyrelsen nærmere til næste generalforsamling.
-

Anita, Merete og Thomas blev genvalgt.

Valg af 2 suppleanter.
- Andreas Boye Mørk (skolekredsen) – modtager genvalg
- Niels Vingborg (forældrekredsen) – modtager genvalg
-

Andreas og Niels blev genvalgt som suppleanter.

10. Eventuelt
Alt kan drøftes – intet kan vedtages.
• Der går rygter om at skolen er ved at trække sig fra Playback.
- Vi er i en proces om at afvikle og har overvejet det i lang tid. Ønsker hellere noget der
matcher vores skole bedre.
- Debat om fordele og ulemper ved deltagelse i Playback.
• Spørgsmål til valg af sange til morgensang.
• Der er meget støj inden morgensang og inden man går til Playback, mangler disciplin.
• Spørgsmål til en langstrakt vedligeholdelsesplan for skolen.
• Ønske om bedre indeklima, på dette område er der forældrekompetencer.
• Hører rygter om en god indskoling og ikke så god udskoling, er der noget i det?
Tak for god ro og orden!

_________________________________
Klaus Sørensen
Dirigent

___________________________________
Sanne Sanddal Poulsen
Referent

766

