Dagsorden til Ordinær Generalforsamling
Torsdag den 26. marts 2015 Kl. 19.30
På Friskolen i Lemming
1.
2.
3.
4.
5.

Velkomst
(Lisbeth Lausten Bang)
Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Formanden aflægger beretning: Lisbet fortæller om hvordan året er gået, med
medlemmer i bestyrelsen om hvordan der er blevet skiftet ud, men lige nu er
der 7 som der skal være.
hun fortæller endvidere at skolen har fået en masse gode forbedringer på
arbejdslørdag, der var stort fremmøde, så det er dejligt. Vi har også haft et
rigtigt godt cykelløb, og her fik vi samlet mange penge ind, og pengene gik til
nyt legeredskaber.
Vi har også haft markedsdag, for vi havde en god stand, med mange
nysgerrige.
Børnehavebyggeriet har fyldt meget, de sidste mange møder, og det er meget
spændende, men se gerne vores referater, da der står rigtig mange
beslutninger, som vedrøre alle her på skolen. Skolereformen kom godt i gang
her på friskolen, vi vil gerne sige tak til sfoén som har taget reformen godt
imod, med en times bevægelse blandt andet.
Vores friskole er et eksempel på at det hjælper at kæmpe, vi får flere elever på
skolen og flere børn i børnehaven, som nu også er en blivende børnehave, til 1.
juni.
Fællesskabet er i højsæde. Vi skal som forældre opdrage vores børn til sociale
og selvstændig mennesker, ved selv at gå forrest.
Vi er en lille friskole, der ikke kan smide om os med penge, derfor ville
revisoren vise os at vi gang på gang går fremad med økonomien. Fokus
områder er ny legeplads, ny børnehave, indsamle penge.
Sidste år til generalforsamling kom der en forspørgelse om at få rettet et
punkt, det bliver der arbejdet på, men det er langsommeligt.

Vi vil sige tak til de mennesker som gør alt dette muligt, personalet på skolen,
Lene og Ole, Hannah bestyrelsens medlemmer, forældre som dagligt bakker
op og jer som kom her I aften.
(Lisbeth Lausten Bang)

6. Skolelederne aflægger beretning: Ole: Vi har endnu engang et år fået båden til
at sejle, og her på friskolen er fuglen vores symbol, på alt det barnet lære her
på skolen.
Ole fortæller om skolens forudsætning, og det selvværd betyder for barnet.
Det der kan for friskolen til at køre er frisindet, vi skal også have fagligheden,
da det er selv håndværket for pædagoger og lærer. Dette sat sammen får det
hele denne skole til at fungere. Der vil være bøvl, men hvis friskolen ikke havde
en hård arbejdet bestyrelse, udvalg, frivillige, så ville det ikke gå som det går.
Det er nødvendigt at navigere, det må ikke gå ud over faglighed og det
pædagogiske.
Vi er en friskole, en fri skole, en moderne Grundtvig/kolsk friskole. Med et
perfekt personale. Tak til personale, tilsynsforende, børnehaven, med ikke
mindst Hannah.
Lene fortæller: Vi har frihed med en ramme. Fra sidste år lejrskole gik godt
begge steder, både kultur og historie og geografien. Marianne blev afløst af
Marie, reformen ses i skoledagen er blevet længere, bevægelse 1 time hver
dag. Vikingeprojekt var en stor succes, storegruppen Skal fremlægge i foråret.
Bestyrelsens aften, julen var meget anderledes, men det forløb sig rigtig godt.
Thor og nordiskmytologi udgjorde en fin dramaaften og med stor tak til de 3
dj. Stor tak til alle ansatte i skolen og børnehaven, og bestyrelsen
(Lene og Ole Kamp)

7. Børnehavelederen aflægger beretning: Sidste år til generalforsamling skrev vi
under på vores børnehave.
Den anden dag var der nogle gamle børn fra børnehaven, som byggede den
kommende børnehave i lego.
Nu er det virkelighed. Vi har haft 8 gode år i børnehaven, lidt vemod er der at
mærke af gamle børn og personalet.
Der sker rigtigt meget larm( alle maskinerne), planlægning beslutning og
meget mere.

SvendÅge finder 40.000 kr. ved at finde et gasfyr i kontrakten. Børnehaven har
børn på ventelisten, og med et meget stabilt personale så ser det hele meget
godt ud i fremtiden.
Vi har haft cirkus forestilling, koloni, cykel sponsorløb, personelt har været på
kursus. God sommerfest og åben atelier, åben hus stor tilslutning af
kommende forældre.
Lucia optog til bedsteforældredag, vi var med til drama. Førskolegruppen har
haft som emne anderledes menneskesyn, med besøg på Bazar vest og
Lysbroskolen, spadestik.
Til alle jer forældre i bestyrelsen stor tak. Forældre i børnegruppen er
fantastiske, I ser ikke kun jer egne børn. Tak til jer. Til alle jer på skolen, tak for
et godt samarbejde, specielt Lene og Ole, I overlade styringen af børnehaven
til mig, er stort for mig, og jeg er dybt taknemlig overfor jeres ligeværdighed,
vi er glade på hinandens vegne.
Hannah fortæller om alle personalet, og hvordan det er gået i løbet af året,
lige nu har vi Mette fra Sejling, som vikar, og Louise, Pernille, Jonas og
Marianne. Tak for det gode arbejde. Jette vores bogholder tak for et godt
samarbejde. Tak til alle de unge piger som hjælper. Tak til alle som hjælper
med bus og andet.
Efter påskeferien, står vores nye ramme klar.
(Hanna Lund Petersen)
8. Det reviderede regnskab forelægges til orientering: indtægt 8 mil. Fremgang,
overskud ca. 269.000, som revisor siger at det var rigtigt godt til sådan en lille
skoleSpørgsmål: fundraiser har det givet noget. Svar: efter påske ved hvilke fonde
hun har valgt ud? En langvarig proces.
Spørgsmål: Ved man hvor meget det er? Svar: Vi søger på de forskellige ting vi
skal have lavet, så det er flere forskellige fonde vi kan søge på.
Vi arbejde på at få kontakt med kommunen ang. cykelbane.
(Dennis Nielsen)

9. Tilsynsførendes beretning: en fantastisk skole, med godt fællesskab med
børnehaven. Jeg har været her 3 dage fra 1. april til 1 marts 2015 i alle klasser,
jeg har delt dem op i punkter, jeg har set at det tydeligt fremgår på
hjemmesiden hvad skolen står for.
De ansatte har sat mig grundigt ind i deres didaktiske tanker.

Jeg skal vurdere standpunkt, samlet dansk engelsk og matematik det bliver
levet op til det kravene siger. De andre fag på skolen leves op til det friskolen
skal kunne.
Friskolen er et godt sted at være, godt læringsmiljø, forskelligheder bliver
respekteret, morgensang har en god læring, med en fælles tid.
Eleverne bliver inddraget i det de skal og kan komme med meninger. Det giver
lyst til at være aktiv, for eleverne.
Spørgsmål: Er det altid så positivt, på andre skoler: Nej ikke altid, jeg er på
andre skoler, og den her skole har også op og ned ture, men det skal der
være, men jeg mærker en åbenhed og fællesskab, det mener jeg oprigtigt.
(Birte Fahnøe Lund)

10.Forældrekredsens og skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:

Dennis Nielsen
- modtager ikke genvalg
Dorthe Leth
- modtager ikke genvalg
Trine Loft Hjorth
- modtager ikke genvalg
Mette Kusk
- modtager ikke genvalg
Ifølge vedtægterne skal der vælges ét medlem af og blandt forældrene i
forældrekredsen. Der skal vælges mindst ét medlem blandt forældre til børn i
børnehaven dvs. fra skolekredsen, mens de resterende medlemmer vælges blandt
skolekredsen.

Inden vi begynder vil vi gerne sige tusind tak til de der går af. I har fortjent
en kæmpe tak og I har lavet rigtig meget. Tak. Heldigvis har de sagt at vi
må trække lidt på deres hjælp.
Vi skal have fundet nogen nye, for at gøre det lidt nemmere, hvormange
forslag har vi, skal have valg: forslag Mads Papsø, Mette Alstup, Camilla
Brix, Anette Pedersen.
Hvis der er nogen i forsamlingen så sig til.
Vi vedtager at Mads er valgt fra forældrekredsen.
Så blev alle valgt ind!

11.Forældrekredsens og skolekredsens valg af suppleanter
Der skal vælges 3 suppleanter. Der vælges én suppleant af og blandt forældrene i
forældrekredsen. Der vælges 2 suppleanter fra skolekredsen.

Peter Grimm vil gerne blive suppleant
Majbritt Nolin vil gerne blive suppleant
Mette Poulsen vil gerne blive suppleant

12.Eventuelt

Under generalforsamlingen er skolen vært med kaffe og kage.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

