Referat fra generalforsamling Tandslet friskole
D. 6 April 2022
1. Dirigent: Anders Vestergaard
Anders bemærker at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og der var ikke indkomne punkter til
dagsordenen.
2. Formandens beretning:
Bo Kelm berettede om det forgangene år. Corona er stadig et stort tema det sidste år.
Tilmeldingerne til skoen er positiv stigende – musikhuset er taget i brug. Skolen har været
mærkbart præget belastningen omkring Corona og de eftervirkninger det har givet. Vi skal nu i
gang med arbejdet omkring fællesskabet igen – bestyrelsen ser positivt frem til at bringe skolen på
rette vej i forhold til styrket sammenhold og at få gang i fællesskabet.
3. Lederens beretning:
V. Dorthe Holm – viste en reklame som skolens ældste elever har lavet.
Viste billedet af skolens ”træ” – et arbejde som skal genoptages og som har været på pause pga. af
pandemien.
Dorthe læste breve op fra ”gamle” elever. Sammenstemmende enighed om et unikt fællesskab.
Fokus på den grundlæggende præmis; Grundskolens grundlæggende opgave.
4. Tilsynsførende beretning (Anne-Grethe)
Rapporten ligger både på undervisningsministeriets hjemmeside og bliver lagt op på skolens egen
hjemmeside.
Begejstret for skolen – hun fik en varm modtagelse af skolelederen og en guidet rundtur på skolen.
Hun havde ingen betænkeligheder ved at godkende skolen.
5. Bestyrelsen orienterer om det reviderede regnskab.
Thomas Jessen (kasseren)
Positivt resultat – som budgetteret. Regnskabet bliver tilgængeligt på skolens hjemmeside.
Spørgsmål: Stigende energipriser – Svar: vi deltager i en eventuelle grøn omstilling.
Hvad ville det koste at bruge rengøring – Svar: Det er skolens dna. at vi løfter i flok og
det ville koste ca. 5000,- / 2700,- pr. familie mere
Forslag til evt. mindre områder til rengøring – det tages op til overvejelser i
bestyrelsen.
Støvsugerne trænger til eftersyn.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der er 3 medlemmer på valg; Jane Jürgensen og Grada Jepsen genopstiller. Johnny Nedergaard
modtager ikke genvalg.
Der skal vælges 3 nye. Lisbeth (barn i 2. klasse) stiller op.
Følgende er valgt ind i bestyrelsen

Jane Jürgensen skolekreds
Grada Jepsen skolekreds
Lisbeth Wiegersma skolekreds
7. Der skal vælges suppleanter 1 stk. fra forældrekreds og 2 stk. fra skolekredsen.
Marianne Weber (1. klasse), Helena Christensen (2. klasse), Benjamin Eriksen, (1. 4. klasse)
Afstemning om 1. suppl. Forældrekreds- Resultatet: Marianne Weber
Afstemning om 1. suppl. Skolekreds – Resultat: Benjamin Eriksen
2. suppleant skolekreds: Helena Christensen
8. Evt.
Ingen bemærkninger

Referent: Johnny Nedergaard

