Generalforsamling Grænseegnens Friskole mandag den 16. april 2012
Velkomst ved formand Christian duus
1)Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere
Dirigent - Anja Karschulin
Generalforsamlingen er varslet rettidigt pr brev og mail
Protokolfører, der tages et beslutningsreferat - Mette Wrang
Stemmetællere - Sanne Johannsen og Per Østergaard
2) Bestyrelsens beretning
Beretningen er sendt ud til alle inviterede. Hovedpunkter blev kort ridset op.
Det økonomiske bidrag som staten yder og det forældrene betaler for at have eleverne gående er
det budget vi har, vi fornemmer at det er passende for området. Nogle forældre må sige nej pga.
økonomi, medens andre vil betale lidt mere for at slippe for nogle opgaver.
Skolens dagligdag starter 7.45 og slutter 14.00 med yderligere lektiecafé efterfølgende. Desuden
er der Trækronen, som tilbyder gode aktiviteter for alle.
Elev antallet er nu 47 og der starter 12 elever i 0. kl. og 6. klasse bliver til 7. klasse, hvilket
medfører at elevantallet stiger til ca. 60. De ekstra elever gør at vi kan gøre endnu mere i skoleregi.
Vores elever kommer fra lokalområdet, men også uden for vores oprindelige skoledistrikt.
Vi overtog skolen med inventar, hvilket har været godt - nye udfordringer fremover er bl.a. et
fysiklokale, men der arbejdes på flere konstellationer for at dække dette behov også.
Vores skolestart fik en skidt start, men både forældre og lokalsamfundet støttede op og formåede
alle at holde os til fakta. Tak til alle for den store opbakning.
Heldigvis kunne vi i egne rækker finde en ny skoleleder, Anne Søndergaard.
Forældreopbakningen er god - I hjælper, når I bliver inviteret og byder ind med meget.
Informationsstrømmen har været stor og til tider ikke koordineret. Dette har vi efterhånden fået
styr på. Hjemmesiden er blevet god, hvilket også hjælper til med at skære ned på mailmængden.
I frivillige hjælpere har også gjort et stort arbejde og det skal I have mange tak for!
Foreningerne har ligeledes bakket op omkring skolen - vi hjælper hinanden på kryds og på tværs.
Ekskursioner - vi er så heldige at vi har forældre, der gerne deltager.
Bestyrelsen for friskolen har valgt at leje lokaler ud til det kommende fitnesscenter, der vil få til
huse i bibliotek og musiklokaler.
Det var beretningen for i år
Anja: Er der kommentarer?
Sanne Johansen: stor ros til Christian omkring håndteringen af sagen.
Volker: I arbejdet med landdistrikterne er der en krumtap. Det er skolen, der er denne krumtap og
naturlige samlingssted. Jeg tror på at skolen er der og som vi kan bygge videre på. Det der
yderligere er vigtigt er, at man arbejder i fællesskabet. Tak for det.
Pkt. 3) Fremlæggelse af regnskab.

Vores revisor PWC, som har mange friskoler i deres regi, hvilket giver os tryghed. Vores revisor fik
vi ikke
Kalenderregnskab fremlagt og er udsendt til alle inviterede. Der er blevet arbejdet meget med at
sørge for at mest muligt at pengene er brugt på undervisningen.
Se vedlagte bilag.
Største udfordring har været likviditeten - staten betaler første halvår bagud, hvilket gør at der
skal være en kasse et andet sted, der dækker lønninger m.m.
Christian fremviste ”osten”, der viser fordelingen af hvordan de økonomiske midler er blevet brugt
i regnskabsåret.
Kan regnskabet godkendes? Ja.
Pkt. 4) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Forældrekreds:
Christian Duus , Rikke Festersen, Anja Karschulin samt Mette Wrang er valgt frem til 2013. Mette
ønsker at fratræde i utide. Bettina Clausen kan indtræde. Vedtaget.
Susanne Andreasen foreslås valgt som suppleant. Vedtaget.
Skolekreds:
Preben Jensen og Jeanett Lehné valgt frem til 2013, men Jeanett ønsker at udtræde.
Der foreslås at Natalie Staffensen indtager Jeanetts plads - vedtaget
Berit Petersen, Hanne og Karina Lorentzen afgår efter tur i år 2012, men stiller op til genvalg.
Vedtaget
Tina dreyer, suppleant ønsker ikke genvalg - Freddy Tækker stiller op - vedtaget.
Hermed består bestyrelsen fremover af:
Forældrekreds: Christian Duus, Anja Karschulin, Rikke Festersen, Bettina Clausen samt suppleant
Susanne Andreasen
Bettina valgt for et år (fuldførelse af Mettes plads)
Skolekreds: Berit, Preben, Hanne, Karina Lorentzen, Natalie Staffensen og suppleant Freddy
Tækker
Pkt. 6)
A: Generalforsamlingen godkender ansættelsen af Anne Søndergaard
B: Generalforsamlingen godkender køb af skolebygningen til afdrags- og rentefrit lån
C: Generalforsamlingen godkender ændringer af vedtægter forlangt af undervisningsministeriet CVR-nummer
D: Generalforsamlingen godkender Tilsynsgruppen
E: Generalforsamlingen godkender ændring af §16
F:

Lørdagsrengøring (Bettina, Berit, Anja og Jeanett)
Anja: Gruppen er ikke interesseret i at betale ekstra skolepenge.
Der er to forslag: alle gør rent som hidtil eller man har to - tre gange årligt, hvor det er muligt at
købe sig fri, hvor andre forældre gør rent og pengene går til skolen. (125,- i timen).
Kommentarer:
Anne Callesen; hvad gør man ved de, der ikke dukker op?
Freddy Petersen; Procedurer for de udeblevne
Erik: De to - tre weekends, hvor der åbnet for alternativer kunne jo dækkes af de frivillige
Kirsten: alle kan på hjemmesiden finde de uger, man skal gøre rent.
Fremtidige lukkedage i trækronen (Anne, Rikke)
Delt op omkring helligdage og de store ferier.
Der har ikke været det store behov for pasning i korte ferier og helligdage.
Sommerferien er gruppen enige om at kunne lukke 2 uger. De resterende uger, skal man stadig
melde ind omkring pasning
Kommentarer:
Anja: er der snakket omkring samarbejde med Svalen? Ja
Jakob: Hvad vil forældrene få for de sparede penge?
Tine: Hvis man udsender en årsplan, hvor forældre kan skrive sig på. Er der få, der skal passes, kan
man indbyrdes finde legeaftaler/bruge nogle af sine 30 timers frivilligt arbejde.
Punktet lukkes med at det er ok med 2 uger lukket og forældrenes hjælp, når der kun er enkelte
elever, der har behov for pasning.
Bus (Christian, Preben, Tina)
Det, der skal reklameres meget bedre er samkørsel og reklame for hvor eleverne kommer fra
Samt bearbejde Sydbus i forhold til at få busserne til at køre til og fra skolen, så det passer både
morgen og eftermiddag
Annoncere efter at de forældre, der gerne ville starte, hvis der var en bus.
Kontakte de steder, der i forvejen har en bus, omkring evt. samkørsel
Lørdagsarrangement til byfest (Karina, Mette) ca. 13-16
Tovholder for skolen i byfestudvalget: Jakob Hansen
Per Heesch, Sanne Johannsen, Gerda, Karina, Jeanet Mammen, Jakob, Mette, Vicky Lassen
Jakob - der vil være den altid tilstedeværende kaffebod, hvor forældre og andre frivillige bager.
Her sælges desuden medlemskab til skolekredsen.
Gerda: Seniorer har aktiviteter om formiddagen. Der tænkes i at kunne tilbyde en frokost - kunne
det være en del af gruppens arbejde.
Per Heesch: Foreslår at der er en stor pande og så kan man købe pita med kebab ligesom til Kliplev
Mærken, vel vidende at det giver lidt konkurrence til grillpølserne.

Brandværn har før stået for pileskab - ønsker at overdrage dette - kunne evt. være en del af
kagebodens arbejdeJakob: Familie og vennedysten 5-kamp og afslutningsvist Høvdingeboldfinale
- Husk sikkerhedsgranskning af hver aktivitet!
Lege, med plads til alle
Målgruppen - familie og venner lege er lavet til 5- 6 deltager, men der må gerne være heppekor,
som også kan bruges til udskiftning
Støvlekast
Trillebørringridning
Flyttekassebygning
Vandsprøjtehalløj - brandværn
Tovtrækning
Sækkeløb
Æggeløb
Barbere en ballon (flødeskum på ballon)
Æble, mel, vand og vingummibamse
Få idéer fra stjernedysten
Finale - høvdingebold
Pris 100,- pr hold
Præmie - billetter til legoland?

Pkt. 7) Evt.
Skoleleder Anne Søndergaard: Det er en gave at være med sådan et sted her. Kollegerne og
forældre fik en tak - I viser os tillid. Børnene giver knus. Fantastisk at se dem lege på tværs. I
starten blev der snakket meget om hvordan man kunne få børnene til at gøre rent. Men der har
slet ikke været behov for bekymring - de slås om ledige pladser. Forældrene også tak til jer for
jeres positive tilgang og gode spørgsmål. Tak til lokalsamfundet - Brugsen, Kirken og Svalen.
Det kommende skoleår ja vi bliver over 60 børn, for der er også tilmeldt elever til andre klasser.
Planlægning fremadrettet også på tværs - til næste år også på tværs med små kurser i forskellige
ting.
Udfordringer på den lille skole. Det der er vigtigt er den anerkendende tilgang til den enkelte elev.
De frivillige hjælpere og forældre, der kom og bød ind, da vi stod i en stormfuld periode.
Vicky og Helle har begge sagt ja til at blive efter sommerferien. Det vi nok kommer til at mangle pt.
er fysiklæreren og de fag, der kommer i de ældste klasser.
Der arbejdes med hvordan vi optager elever, hvordan tilbuddet til eleverne skal være?
Vil lige nævne to ting: Vi har færdselsdag 1. maj og vil gerne have nogle hjælpere
Åbækturen i slutningen af maj, hvor vi tager på lejr hele skolen.

Fremadrettet arbejder vi på en tur til Berlin for de store og udvekslingstur for de små.
Støtteforeningen
Jakob - ved generalforsamlingen sidste år blev der valgt en bestyrelse til Støtteforeningen, der var
lidt tvivl omkring hvilke opgaver støtteforeningen skulle varetage og hvilke skolens bestyrelse
skulle lave.
Der blev fortalt omkring de ting, man har arbejdet med, som har gjort at vi har kunnet samle ca.
80.000,- tjent på nedenstående:
Kagebod og andre aktiviteter ved byfesten - HFIF-blad - Mødehuslegat (sangbøger)
Skolefest med diskotek - Fastelavnsarrangement
Nuværende kassebeholdnig: ca. 31.000,Støtteforeningen ønsker at nedlægge sig selv - da vi sagtens kan arbejde sammen uden en
organisation. Derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Pengene vil blive overført til friskolen, som har fri disposition over midlerne
Arbejdslørdag
Vi har lige haft arbejdslørdag og mange hjalp til. Der vil sikkert komme flere i indeværende skoleår
og for eftertiden har vi snakket om at der vil blive fastlagt datoer for arbejdslørdage.
Datoer
Borgerforeningens Generalforsamling 19. april
Ren by 21.4.
Loppemarked 29.4. på friskolen
Byfest 30.5 - 3.6.
Sankt Hans 23.6.
Første skoledag er 12. august en søndag og en festdag, hvor man kan tage hele familien med kirke - skole - landbohjem
Forældrearrangement - der arbejdes på det og Anne supplerer med en fælles afslutning for alle
forældre og elever på skolen.
Charlotte: Unge instruktører ønsker at male gymnastiksalen der er også andre hjælpere.
____________________________
________________________________
Formand
Protokolfører

