Referat af ordinær generalforsamling på Viby Friskole
Onsdag d. 28. april 2021
Grundet Covid 19 restriktioner afholdes dette års generalforsamling virtuelt via Teams.

Dagsorden
1. Valg af stemmetællere
Mette Mosegaard Hansen, Sanne Sanddal Poulsen
2. Valg af dirigent
Finn Jørgensen blev valgt og konstaterede generalforsamlingen for lovlig indvarslet og
beslutningsdygtig.
3. Beretninger fra bestyrelse, skoleleder og tilsynsførende fra skoleåret 2020/21
Beretning fra bestyrelsen ved bestyrelsesformand Thomas Lykke Henriksen og Merete Markvart.
Det er en underlig måde at skulle afholde en generalforsamling, uden at kunne se hinanden.
Vi kigger lidt tilbage, men mere fremad i denne beretning.
Kæmpe tak til alle børn og forældre i en tid, hvor meget har været så anderledes. Tak for
opbakning.
Kæmpe tak til alle ansatte og ledelsen. Stor fleksibilitet, god undervisning på trods af de mange
udfordringer og forandringer der har været. Det har helt sikkert været hårdt. Heldigvis er der
lys forude, og vi glæder os til at kunne være mere sammen.
Bestyrelsen har sat en pose penge til side til at kunne gøre noget særligt for fællesskabet på
skolen.
Status på projekt multihal:
- Der har været dialog med Kommunen om udarbejdelse af lokalplansforslag og
kommuneplantillæg. Dette forventes behandlet i efteråret 2021 og endelig godkendt i
foråret 2022
- Der har været noget skriverier om projektet på Facebook og i lokalavisen.
- Når vi kommer nærmere den økonomiske del, vil det være skønt med forældre, der kan
byde ind med arbejde omkring fundraising.
Ny strategiproces: fremlagt af Merete Markvart
- Der er allerede et værdigrundlag på Viby Friskole, som skal danne grundlag for vores videre
visioner og strategier.
Strategiproces:
- Analyse. Hvor er vi i dag? Hvad er status?
- Inddragelse af ansatte, elever, forældre og bestyrelse.
- Implementering. Mål og handleplan
- Inddragelse og roller i strategiprocessen
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Beretning fra skoleleder Peter Mortensen.
Fokus på det vi har gjort trods Corona og restriktioner.
Vi så dejlige billeder og film af de mange oplevelser, vi har haft sammen det sidste års tid.
Meget omstillingsparat personale. Mange skemaer, nye forandringer.
Eleverne har været her i en forandringstid, og de gør det rigtig godt.
Tak til jer forældre for opbakning og beskeder til os.
Stor tak til alle ansatte. De kæmper dagligt for at navigere i de mange ændringer og skemaer,
laver en super god nødundervisning vi kan være glade for og tilfredse med.
Vi håber snart, vi kan mødes igen. Vi skal have fællesskabet til at blomstre. Lave mere friskole.
Beretning fra tilsynsførende Malene Falck Christens.
Det var desværre ikke muligt, at få Malene med online, men tilsynsrapporten bliver lagt på
hjemmesiden i slutningen af maj.
Beretningerne blev taget til efterretning.
4. Valg af tilsynsførende på Viby Friskole
Bestyrelsen foreslår Malene Falck Christens som tilsynsførende. Hun er hermed konstateret som
valgt for en toårig periode. Det er Malenes sidste valgperiode, som forløber frem til 1. aug. 2023.
5. Det reviderede regnskab forelægges til orientering
Regnskab for 2020 og budget for 2021 blev fremlagt af kasserer Lars Raahauge Stalfelt.
I 2020 går vi ud med et fint overskud på ca. 479.000 kr.
Skolens egenkapital er ca. 8.600.000 kr.
6. Indkomne forslag: Ingen
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen
• Niels Vingborg – modtager genvalg
• Thomas Lykke Henriksen – modtager genvalg
8. Valg af ét bestyrelsesmedlem i skolekredsen
• Merete Markvart – modtager genvalg
Bestyrelsesmedlemmer der blev valgt:
• Niels, Thomas og Merete blev genvalgt – Stort tillykke.
Valg af 2 suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds
• Ulla Vexøe (forældrekredsen) – modtager genvalg
• Christian Nybo Ploug (skolekredsen) – nyvalg
Ulla og Christian betragtes som valgt. Tillykke til jer begge.
• Stor tak til Andreas Boye Mørk, som har siddet i bestyrelsen de sidste to år.
9. Eventuelt
• Mange målinger viser stor mistrivsel, særligt hos de ældste elever. Hvad gør man på Viby
Friskole for at afhjælpe det?
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Der har i hele nedlukningen været fokus på de børn, der har haft det svært, og vi har også
haft børn siddende på skolen. Desuden har der været trivselsgrupper og i genåbningen har
der været meget fokus på trivsel.
- Der er tæt kontakt med eleverne. Lærerne har lavet elevsamtaler undervejs, selvom vi ikke
har været så meget sammen.
Er der stadig nødundervisning i 0.-4. kl.? Ja, det er der stadig.
Skal høstfesten gennemføres efter sommerferien? Det håber og regner vi med. Vi håber også at
kunne ses til en sommerafslutning før sommerferien.
Stort tillykke til Annette med det nye job. Annette har været på skolen i næsten 16 år. Tusind
tak for den store indsats gennem alle årene. Tak for alt det du har gjort for SFO, klub og på
skolen.

Tak for god ro og orden!

_________________________________
Finn Jørgensen
Dirigent

___________________________________
Sanne Sanddal Poulsen
Referent
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