Generalforsamlingen Tirsdag den 8. marts 2016 på Grænseegnens Friskole
Stemmeret til generalforsamlingen har forældre (som alle har betalt medlemskab af forældrekredsen sammen med
elevbetaling), samt øvrige interesserede, der er medlem af skolekredsen. Betaling til skolekredsen (uændret 200,- pr.
år pr. husstand) kan ske på aftenen.

Gæster gratis adgang!
Velkomst ved formand Christian Duus

1. valg af dirigent
a. Per Østergaard Nielsen foreslås og modtager gerne posten.
Generalforsamlingen er varslet korrekt. Forældrekredsen har modtaget invitation pr. mail og skolekredsen har
modtaget invitation pr. brev.

b. Stemmetæller: Thorkild og Maja

2. Bestyrelsens beretning fremlagt af Christian og Anne
Christian:
l dag står vi midt i vort 5. skoleår. En fantastisk rejse med børn og deres forældre, ansatte og et lokalområde
med stor fokus på vores virke.

Vi er slet ikke nystartede mere; Vi er erfarne og rutinerede, men stadig med stor lyst til at afprøve nyt og til at
udvikle vores skole.
Vores skole! - sådan vil vi rigtigt gerne benævne Grænseegnens Friskole. Det er børnenes og forældrenes

skole. Både i forhold til indflydelse men også i forhold til forpligtelse.

Økonomi
Bestyrelsen har fra starten haft en klar prioritering af at en sund skole kommer der kun hvis der er en sund
økonomi. Vi har bevidst budgetteret med overskud, da vi ved, at året kan byde på masser af udfordringer;
færre elever, flere udgifter til ansatte, udsving i forbrug (el, vand, varme) og akutte reparationer fordi vi bor i en
god, men gammel bygning.

Som regnskabet for 2015 viser, har der også i dette år været styr på det. Vi har nu formået at have en meget
stærk likviditet, der muliggør de store investeringer i hal, natur/tekniklokale og bærbare computere.
Samtidig har vi som den allerstørste prioritet at indtægterne skal gå til undervisning. Det er
undervisningsmaterialer, lejrskoler og naturligvis lønninger til dygtige ansatte. Vi har rigtigt mange ansatte pr.
barn - der resulterer i masser af timer med fagligt kompetente ansatte - og rigtigt mange timer, hvor der også
er to ansatte på i timerne. En prioritering vi også fremadrettet vil benytte os af.

Økonomien til disse ekstraordinært fantastiske prioriteringer kommer primært fra forældrene. De gør alle rent
to lørdag formiddage i løbet af et skoleår og deltager løbende i skolens vedligehold. Metalindsamlingen giver
stadig et ekstra tilskud bl.a. til lejrskoler.
Kære forældre: l gør virkeligt noget for jeres børn!
Årets overskud blev 293 tusind kroner og egenkapitalen er nu over 800 tusind kroner.

Bygningsmæssige forhold
Igen blev der udskiftet gamle vinduer til nye, vedligeholdelsesfrie og energirigtige vinduer. Tak til Torben
Holbeck og Helge Mygind for denne ekstraordinære indsats.
Skoleåret 2014/2015 blev afsluttet med igangsætning af en større vandskade, der involverede gulve i to
klasselokaler en gang og to toiletter. Forsikringen tog den store del heraf, og vores andel blev på ca. 80.000
kr.

Vi har desuden fået helt nyt ventilationsanlæg i sommeren 2015 så frisk luft i klasselokalerne er sikret i mange
år fremover.

Sommeren bød på malearbejde, ny garderobe, vedligehold af udearealer og legeplads, og en kæmpe

hovedrengøring. Tak til alle jer 10OHI! (ja så mange var vi) som bidrog. Vi må bare konstatere at vi kan ikke
finde huller i osten - vi har en utroligt flot opbakning.

Skolens hovedaktivitet og udvikling i året
Siden etableringen den 12.10.2010 er skolen nu i gang med sit femte skoleår. Vi har i det forløbne år for
første gang i skolens historie taget afsked med elever der bestod folkeskolens 9. klasse eksamen, som de
klarede rigtig godt- og de er nu alle godt videre i deres uddannelsesforløb.

igen fyldte vi et telt (tak Freddy Petersen og Superdæk) til første skoledag den 9. august 2015. 107 glade og
forventningsfulde børn, 16 ansatte, masser af forældre og bedsteforældre og andre gæster. Det er og bliver

en skøn mulighed for at få sagt velkommen tilbage til skolen efter en lang ferie og få sagt velkommen til alle
de nye dejlige 0.- klassebørn.

Atter i 2015 var vi største skolehold til Grænseløbet. Bedre fælles aktivitet for børn og forældre kan man vel
ikke forestille sig, og samtidig udnytter vi at kommunen støtter dette løb ved netop at give skolebørn gratis
adgang. PR-værdien af deltagelsen tør vi slet, slet ikke nævne.
Lejrskolerne i 2015 gik for 0. -3. klasses vedkommende til Naturskolen, 4.-5. kl var i Ribe, 6.-7. kl. tog til
Samsø og 8.-9.kl var i København. Ulvene har forbilledlig vis igen i år forklaret generalforsamlingen hvorfor
lejrskoler er så vigtige i undervisningen.

Derudover havde vi en super skøn og veltilrettelagt fælles overnatning på skolen - primært planlagt og udført
af elevrådet i samarbejde med Mette.
Vi forventer en nogenlunde stabilt elevtal på ca. 110 elever fremadrettet - kommende skoleår er der
budgetteret med 109 elever. Der er indskrevet 14 elever i kommende 0. kl. og seks elever fra 9. klasse
forlader skolen til sommer.

Investeringer
Vi har klargjort til tre MEGET store investeringer i 2016.
Et opdateret, funktionsdygtigt Fysik/Natur og teknik-lokale SKAL have sit helt eget undervisningslokale.
Derfor er der afsat 100.000 kr. til indretning og inventar - og vi er startet op: 10. januar afmonterede vi og

flyttede store dele af et fysiklokale fra Frøslev/Padborg skole til Holbøl. Tak til Kenn Paulsen: Uden din lastbil
var det aldrig lykkedes. En stor flok hjalp med at dementere, bære og stille i depot. Nu skal et nyt rum
klargøres - og indrettes, så vi efter sommerferien er klar. Det planlægges at blive lagt i nuværende PC lokale,

så både billedkunst og sløjdlokalet kan inddrages i den fremtidige naturfagsundervisningen, når det påkræves.
Netop et nyt rum, er grunden til vi afsætter 100.000 til bærbare computere eller Ipads. På den måde får vi
nemlig frigjort det nuværende IT-rum - og i stedet prioriteret at der kan arbejdes med IT udstyr rundt på hele
skolen.

Multihalsprojektet der blev vedtaget på generalforsamlingen 2015 SKAL BARE REALISERES NU!
Pladsmangelen er synlig overalt.

Gruppen der arbejder med det har følgende plan:
Byggeri for 3,5 mio. kr. - der fremskaffes 300-400.000 kr. i fonde, 1,5 mio. kr. i kontant indskud fra skolen og
1,7 mio. kr. i lån optaget af skolen,

Skolen bliver bygherre og ejer og opbakkere bliver de lokale foreninger, der skal leje sig ind i eftermiddagsaften-og weekendtimer.

Vi mangler fortsat kommunens tilkendegivelse af tilskud til foreninger til at betale husleje og afklaring af
tilladelse til at bygge på boldbanen.
Byggeriet vil indeholde 2 omklædningsrum og toiletter og et ca. 600 m2 idræts- og forsamlingsrum. På
ønskelisten står fortsat indretning af 1. sal, udstyr til springgrave, idrætsudstyr og sceneudstyr. Vi afsøger
endnu engang fonde til dette.
Driften skal baseres på de 100 kr. pr. barn pr. måned som generalforsamlingen besluttede sidste år, udlejning
til foreninger og selvskabte arrangementer.

Uden fuld fokus på økonomi og forældrenes utrættelige evne til at bakke op, ville disse investeringer ALDRIG
komme på tale på en kun fem år gammel skole. TAK!

l bestyrelsen er vi i tæt dialog med ledelsen om vore ansatte, så vi hele tiden sikrer, at vi også i fremtiden er
rustet til at give børnene den allerbedste skolegang. Vi er helt fortrøstningsfulde: Såvel ledelse, lærere,

pædagoger og administration udviser den helt rigtige attitude og faglighed. Tak.
Vort personale har ydet en fantastisk og stabil indsats til glæde for alle børnene både i skoledelen og
fritidsordningen - og omverdenen tilkendegiver positiv interesse for os ikke mindst på baggrund af deres gode
arbejde.

Frivillige forældre, pårørende og lokale har ydet og vil yde en væsentlig indsats i den fremtidige skoledrift takket være jer er alt det her muligt!

Anne:

Klassesammensætning kommende skoleår:
Ikke endelig endnu - løbet ind i positive udfordringer bl.a. pga. stort elevtal i de enkelte kl. - Vi er en stor
succes: 113 elever kommende skoleår ©
Fantastisk med så mange børn © - selv om målet i sig selv ikke er at blive stor/større
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Vi gør os mange tanker inden vi sætter klasserne sammen, så vi prøver at tage hensyn til det enkelte barn.

Jeg sigter som altid efter i samarbejde med lærerne at sikre:
- Tryghed for det enkelte barn

- Det enkelte barn og dets sociale og faglige udvikling i centrum
- Differentieringsmuligheder - Få elever pr voksen
- Tæt samarbejde med klassernes lærere og forældreinddragelse - hvis nødvendigt.

Det er det arbejde der lige nu står for døren - ud over planlægning af eksamen - time og fagfordeling og

meget andet planlægning ifm næste skoleår.

Trænerspire i samarbejde med HFIF og DG1
Vi har i år søsat et Trænerspireprojekt for primært 4-5. RI - samt ældre elever på valghold.
Vi var optagede af at kunne uddanne elever der kunne bidrage med deres uddannelse i mere end et enkelt
år - vække interessen i en aldersgruppe der stadig er åben og tilpas uimponerede -

Projektet har indbvflflet:
1. 10 kick off timer ved DGI en weekend.
o Trænerrollen - træneren som rollemodel
o Træningsplanlægning - organisering af træning, opbygning af en time

o Om at tilpasse og justere aktiviteter
o Om at træne børn, herunder viden om børns udvikling

o Motivation
2. 30 undervisningstimer i unv. tiden i idræt og på valghold med Lars, hvor der undervises i teori og
praksis/træning omkring det at være ansvarlig, hjælper, igangsætter af aktiviteter mm.

3. Praktik i en selvvalgt idrætsaktivitet, næsten alle har været i praktik.
4. Certifikat og festligholdelse af uddannelsen
Jeg glæder mig til næste år at se resultatet af arbejdsindsatsen, der er lagt i dette fyrtårn.
Jeg kunne jo notere mig en Sine, Ebbe, Mira, Julie, Louise m.fl., der gjorde det super fint som

hjælpeinstruktører til Gymnastikopvisningen i lørdags.
Jeg kan helt klart forstille mig Ørnespirer og elever fra valghold udfylde den opgave næste år - hvor de er
blevet klædt på som hjælpetrænespirer i skoleregi - og selvfølgelig til forskellige idrætsgrene efter eget valg.
Jeg kunne da drømme om at vi kunne aktivere dem i en art legepatrulje
Vi fortsætter dette initiativ næste år, hvor vi profiterer af alle de gode erfaringer vi fik i år.

Spørgsmål til Christian og Annes beretninQ:
Roland Rudbeck: hvad med håndbold og fodbold, kan se på tegningen der er plads til 3 badmintonbaner.
Christian: Vi har kigget på byens behov, i en radius på 10 km, har vi mange haller der har fuld hal str. til
håndbold og fodbold. Der bliver mulighed for at spille håndbold og fodbold på minibaner.
Charlotte: HFIF drømmer om en springgrav, vi håber vi kan være med til at tjene penge til den, der er kun en

springgrav hernede (Sundeved) tænk hvis vi kan lokke folk i vores hal.
Joe; hvornår er tilladelsen på plads, hvornår kan vi tage det første spadestik.
Christian: det ved vi stadig ikke, vi afventer stadig svar fra kommunen.
Joe: i forhold til trænerspirer, kan de komme med noget før? Børnene kan mere end vi tror. Er det noget der
fortsætter, eller er det noget vi kun kører nu?
Anne: Vi evaluerer på det efter året, og ser hvad vi gør fremadrettet, men vi håber det er noget der kommer

til at fortsætte.
Kirsten: hvad har DGI af erfaring omkring alderen?
Charlotte: Det er de yngste DGI har haft.
Joe: Hvor kommer de nye 0. kl. fra geografisk?
Anne: Rigtig mange kommer herfra, men ca. 5 stykker kommer udefra. På skolen lige nu er langt over Vz
udefra.

3. Bestyrelsen forelægger regnskab
Bettina fremlægger regnskabet, med et overskud på 293.
Gælden til kommunen er rente og afdragsfrit på 2.500.000
Ejendomsdrift, har været højere end budgetteret, da vi har haft vandskade.
Der er brugt 209.000 til vedligeholdelse, det er inkl. Selvrisikoen vedr.vandskade.

Bank beholdning på 1.8 mil. Hvoraf der vil blive taget af til byggeri af hal.
Budget for 2016 er der med 109 elever et overskud på omkring 137.000 kr.
Afsat 350.000 til bus i 2016 (1.1.-31.12.).

Afsat til vedligeholdelse 51000 kr.
Spørgsmål til regnskabet:
Holger: Hvor er de 1 .8 mill. Der står i banken fra?
Bettina: det er samlet overskud fra de sidste 5 år.

Claus: stigningen pr. elev er de medtaget i budgettet?
Bettina: nej, stigningen, og hal er ikke medtaget i budget.
Christian Vi bør altid budgetteret et overskud som dette, da der ikke er andre til at dække det.
Claus: Hvad er planen omkring bus, kan vi spare penge ved at have egen bus?Christian Vi giver ca.
350.000 for bussen, egen bus er altid under overvejelse, men vi har brug for en stabil løsning.
Susanne: Kan vi søge ved kommunen og komme under deres betaling?
Christian: Vi afprøver hele tiden priser, om vi kan gøre det billigere, så vi får den bedste løsninger, men pt.
kan vi ikke søge ved kommunen, da de i forvejen giver gratis buskort til alle elever.

4. Indkomne forslag
A. vedtæcitsændringer
§ 7 stk. 3
l dag: Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til
bestyrelsen senest d. 1. februar, og de skal bekendtgøres for skole- og forældrekredsen ved indkaldelse til
generalforsamlingen.

Ændres til: Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslaget udsendes til medlemmer af skole- og
forældrekredsen senest 7 dage før generalforsamlingen.
Det er for 2. år i træk enstemmigt vedtaget, og ændres i vores vedtægter.

§10
Stk.1

l dag: Bestyrelsen består af 9 medlemmer hvoraf mindst 4 skal være forældre til børn på skolen.
Ændres til: bestyrelsen består af 7 medlemmer hvoraf mindst 3 skal være forældre til børn på skolen.
Det er for 2. år i træk enstemmigt vedtaget, og ændres i vores vedtægter.
Stk.2
l dag: Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen,
mens 7 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer, idet
forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter særskilt. Dette sker på generalforsamlingen.
Valget i forældrekredsen skal gennemføres efter § 10 stk. 3, idet bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er

personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer eller på et særligt valgmøde i tilknytning til
generalforsamlingen efter reglerne i bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 4 og 5 årligt, først gang med 4 efter foretagen
lodtrækning.
Ændres til: Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen,
mens 5 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer, idet
forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter særskilt. Dette sker på generalforsamlingen.
Valget i forældrekredsen skal gennemføres efter § 10 stk. 3, idet bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er

personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer eller på et særligt valgmøde i tilknytning til
generalforsamlingen efter reglerne i bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt.
Det er enstemmigt vedtaget for 2. år i træk, og det ændres i vores vedtægter.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der er 11 bestyrelsesmøder pr. år. l forældrekredsen og skolekredsen vælges man for 2 år, som suppleant
vælges man for 1 år.
Forældrekreds, på valg er: Rikke Nim Festersen, er blevet genvalgt.

Forældrekreds ikke på valg Christian Duus

Skolekreds, på valg er: Kenneth Hansen, er blevet genvalgt
Trine Momme, er blevet genvalgt
Karina Lorenzen, er blevet genvalgt
Berit udgår af bestyrelsen.

Skolekreds ikke på valg Anja Karschulin.
Bettina Clausen.

6. Vaig af suppleanter

Forældrekreds, på valfl er: Karina Hansen ønsker ikke genvalg.
Forslag: David Hansen. David er valgt.
Skolekreds: Nicole A. H. Wollsen er valgt

7. Eventuelt
Bjarne: Ønsker at Grænseløbet, skal være frivillig.
Christian: der er ikke noget i vejen for at bede sine børn fri den ene dag. De har en fed oplevelse ved at være
afsted sammen, Aabenraa kommune støtter det ved at betale det for alle skolebørn, Det er en god reklame for

skolen, vi får motion. Så den skal ikke gøres frivillig
Ane: Den skal beholdes som skoledag. Det er så fedt, de får det hele, underholdning, fælles skab, motion

Hvis l gerne vil spørge børnene fri, så få det gjort i god tid, for det er ikke fair at stå med pokalen, som største
hold, hvis vi pga. for mange afbud på dagen ikke er det.

Randi: Det bliver lettere at springe over hvis det er frivilligt, så synes det skal være en skoledag. Vi kan altid
finde en løsning med at hente de børn hvis forældre ikke kan deltage.
Christian: de er i bestyrelsen ved at indsamle gode ideer til arbejdsdagene, kom med forslag til hvad i synes
er vigtigt, der skal laves.
Carsten: det er ikke nok at komme med en seddel, men man må også gerne stå for den ide man kommer
med. Det er grunden til at skolen ser ud som den gør i dag.

Holger: vi vil gerne have hjælp til at presse dåser ved Christian, vi de gør det for hyggen og hinanden, men vi
vil gerne have flere til at hygge os med. Henvend jer til Preben. Vi prøver at lave det en hverdagsaften.

Bodil: morgenløb er det helt ude af systemet, eller kommer det tilbage?

Anne: vi har besluttet ikke at have det i år, da vi har lagt mere bevægelse ind i undervisningen. Det blev
meget at løbe med alle børnene selv om morgenen, (over 100 elever)men vi vil gerne overveje at tage det ind

igen. Bodil: Vi vil godt kunne hjælpe nogen gange om morgenen til løbet.
Joe: når bygningen står, hvad er der så tilbage af sportspladsen?
Christian: Der er en 7 mands fodboldbane tilbage ca. og der er plads til rundbold, vi har en sportsplads inden
for få 100 meter.

Roland: Er der taget højde for parkering i forbindelse med halbyggeri?
Christian ja, der skal laves parkeringspladser
Michelle: Salg aftræningsdragtertil eleverne?
Anne: vi har haft det, skal det tages op igen? Ja, men gerne en der tager opgaven.
Anne Callesen: Træls at der kun står 5 mand i stedet for 8 som planlagt.

Christian: Det er vigtigt at slå fast at alle får en anden dag, hvis de ikke kommer. Det skal ikke gå ud over dem
der er der. Der skal kun gøres rent de antal timer l skal, og så må l nå det l kan på den tid, så melder man

bare tilbage hvad der ikke er nået.
Charlotte: Karina kommer til at stå for familiegames. Det kommer inden længe i et nyhedsbrevet. Så vi ikke
altid kun er sammen til rengøring, og generalforsamlingen
Susanne: vil gerne bede om at der ikke står legesager, sko, tasker og andet i forgangen i gymnastiksalen, så
de der bruger salen kan komme ind og ud.

Christian takker Per for hjælpen her til aften, og Karina og Berit for tro tjeneste i bestyrelsen.
Vi har to mænd, som ikke har så meget med skolen at gøre, men de er alligevel en del af det, tak Torkild fordi du
kommer og tager nogle pedelopgaver. Og en tak til Carl, for din store hjælp her på skolen.
Du kan læse hele ledelsesberetningen på hjemmesiden.
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Dirigent: Per Østérfiaard Nielsen

Tak for et godt møde
Referent Maja Milland

