Generalforsamling d. 26.8 kl.17.00 Dagsorden samt efterfølgende konstituering
1. Valg af dirigent.
Anders Vestergaard er valgt. Anders mener tidsfristen for indmeldelse er overholdt.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
Mette (bestyrelsesformand) fortæller om skolens hverdag det sidste halvanden år. Mette
fortæller om den kreative måde skolen har været nød til at tænke på baggrund af Covid-19. På trods af den
nye hverdag, fortæller Mette at skolen alligevel har formået at gennemføre undervisning, online
undervisning, aktiviteter og projekter.
3. Skolelederens orientering
Rasmus orienterer om status på Corona på vores skole. Rasmus viser statistikker om smittede
på grundskoler.
Rasmus fortæller om ”Det år vi undrede os sammen”, hvilket bliver skolens fokus dette skoleår. Særligt
skolens retning skal der tages stilling til, fortæller Rasmus.
4. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.
Thomas (bestyrelses kassere) gennemgår det reviderede regnskab for 2020. Thomas fortæller
om baggrunden for beslutningen om at hæve skolepengene. Thomas fortæller om at man kan finde det
udvidede regnskab på hjemmesiden. Forældre spørger indtil om Corona tilskud. Pia fortæller at skolen har
modtaget penge til rengøring mm. Forældre spørger indtil stigende omkostninger pr elev. Thomas
forsvarer dette med stigende omkostninger. Forældre sprger indtil likvider.
5. Tilsynsførendes beretning
Trine Fangel kan desværre ikke deltage, hvorfor Mette læser op af beretningen. Beretningen
kan læses på nettet. Tilsynsførende skriver at skolen lever op til gældende regler.
6. Valg af Tilsynsførende
Rasmus fortæller at bestyrelsen har valgt at indstille Anne Grethe Dahl, der er tidligere
skoleleder på Friskolen Østerlund. Anne Grethe fortæller om sit professionelle virke. Anne Grethe fortæller
om sin erfaring som tilsynsførende. Anne Grethe vælges.
7. Forældrekredsen valg af bestyrelsesmedlemmer
Thomas genopstiller. Mette, Micki og Malene går ud af bestyrelsen.
Kasper Sckerl, Hans, Lone Jessen og Bo Kelm stiller op.
Thomas M. Jessen og Kasper Sckerl vælges til forældrekredsen.
8. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer.
Lone Jessen og Bo Kelm vælges til skolekredsen.
9. Forældrekredsen valg af suppleanter
Hans Skou Christensen vælges som suppleant til forældrekredsen.
10. Skolekredsens valg af suppleanter.
Lisbeth Wiegersma vælges som suppleant til skolekredsen.
11. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
12. Eventuelt.
Der bliver sagt tak og farvel til udgående bestyrelsesmedlemmer. Der siges tak til Anderes
Vestergaard for hans hjælp son dirigent.

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 26.08.2021
Bestyrelsen tegnes af:
Lone Jessen – lone@jessenb.dk
Bo Kelm – valgt som formand / bo@kelm.nu
Thomas M. Jessen
Kasper Sckerl – Kasper.sckerl@gmail.com
Grada Jepsen
Jane Jürgensen - næstformand
Johnny Nedergaard
Suppl. Hans Skou Christensen
Suppl. Lisbeth Wiegersma
Næste møde afholdes d. 09.09.2021 kl 19.00
Pkt. forslag til bestyrelseskursus snarest.
Dorthe og Rasmus arbejder videre med foredrag vedr. konflikthåndtering

