Referat af ordinær generalforsamling for Fænøsund Friskole
afholdt den 12. april 2011,
Teglgårdsparken 38, 5500 Middelfart.

Middelfart 17. april 2011

Generalforsamlingen blev afholdt efter følgende dagorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Skolelederen aflægger pædagogisk beretning
4. Tilsynsførende, Christian Alnor aflægger beretning
5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til orientering
6. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer:
Carsten Randrup - genopstiller
Gitte Lyng - genopstiller ikke
7. Skolekredsens valg af suppleant
8. Diskussion af klassekvotienten
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Bilag.
1. Bestyrelsens beretning. Se www.sundfri.dk under bestyrelsens menupunkt.
2. Skolelederens pædagogiske beretning. Se www.sundfri.dk under bestyrelsens
menupunkt.
3. Tilsynsførendes beretning. Se www.sundfri.dk under bestyrelsens
menupunkt.

Ad dagsordenens punkt 1. Valg af dirigent.
Torben Tolstrup blev, traditionen tro og med applaus valgt som dirigent og konstaterede, at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt jf. skolens vedtægter og generalforsamlingen
derfor var beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til
behandling under generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
Bestyrelsens formand Alvin Bang aflagde bestyrelsens beretning. Niels Erik Kistvad var ikke
enig i bestyrelsens beretning omkring aftrædelsesaftale med daværende skoleleder Stig
Mikkelsen og ønskede, at der blev stemt om godkendelse af beretningen. Beretningen blev
efter afstemning godkendt. Beretningen fremgår af bilag 1.
Efter beretningen diskuterede generalforsamlingen, hvorvidt skolens vedtægter burde
ændres således, at det alene er bestyrelsens mandat at ansætte og afskedige skolelederen
uden godkendelse fra generalforsamlingen. Der blev ikke konkluderet vedr. bestyrelsens
kompetence på dette område. En eventuel ændring af skolens vedtægter skal godkendes
på generalforsamlingen.
Flere forældre ønskede mere stuktur og overblik over forældrearbejdet bl.a. ved udsendelse
af samlet årsoversigt over, hvilke dage forældrene skal deltage.
Ad dagsordenens punkt 3. Skolelederen aflægger pædagogisk beretning.
Konstitueret skoleleder Eddie Klinkby aflagde pædagogisk beretning. Der var ingen
bemærkninger til beretningen. Beretningen fremgår af bilag 2.
Ad dagsordenens punkt 4. Tilsynsførende, Christian Alnor aflægger beretning.
Tilsynsførende Christian Alnor aflagde beretning. Beretningen fremgår af Bilag 3.
Ad dagsordenens punkt 5. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.
Mette Fischer fremlagde og forklarede regnskabet. Kopi af regnskabet blev uddelt til de
tilstedeværende og yderligere kopi kan fås ved henvendelse til skolen.
Torben Tolstrup fremsatte forslag om, at regnskabet ligger klar til gennemsyn 14 dage før
bestyrelsesmødet, da dette vil give forældrene bedre muligheder for at forberede evt.
spørgsmål til regnskabet.
Ad dagsordenens punkt 6. Skolekredsens valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Carsten Randrup genopstillede og blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Gitte Lyng genopstillede ikke. Mette Løkke blev valgt som bestyrelsesmedlem.
Ad dagsordenens punkt 7. Skolekredsens valg af 1 suppleant.
Birgit Reimers Dyrholm blev valgt som suppleant for skolekredsen.
Ad dagsordenens punkt 8. Diskussion af klassekvotienten
Bestyrelsen motiverede kort, hvorfor bestyrelsen havde behandlet en mulig forøgelse af
klassekvotienten fra 16 til 18 elever pr. klasse.
Under den efterfølgende korte diskussion var der ikke en udtalt modstand mod at øge
klassekvotienten, men bestyrelsen blev opfordret til at undersøge øvrige muligheder for
økonomisk inddækning inden klassekvotienten hæves. Der blev ligeledes opfordret til at
undersøge de fysiske rammer for at tilsikre at der er plads til 18 elever i alle klasser
Ad dagsordenens punkt 9. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
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Ad dagsordenens punkt 10. Eventuelt.
Der blev i lighed med de sidste to år fremsat ønske om, at der findes en permanent løsning
med en fast belægning på boldbanen, idet kvarterets katte anvender banen som toilet.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

_____________________________
Torben Tolstrup
Dirigent

________________________________
Alvin Bang
Bestyrelsesformand
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