Nyborg Friskole, Pilevej 3, 5800 Nyborg – skolekode 449009 – tlf. 65317671
Referat af generalforsamlingen, torsdag den 23. april 2015, kl. 17,00

Fremmødte: 21 heraf 17 stemmeberettigede.
Formanden bød velkommen til den 19. ordinære generalforsamling.

1. VALG AF DIRIGENT
Ad 1.
Bestyrelsen foreslog Benny Collenburg. Benny Collenburg blev valgt. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet, og at dagsordenen var i overensstemmelse
med vedtægterne.

2. BESTYRELSENS BERETNING
Ad 2.
Bestyrelsens skriftlige beretning er tilgængelig på skolens hjemmeside. Formanden Poul
Leineweber fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning, som uddybede den skriftlige beretning
mht.

Præsentation af bestyrelsen
Kontaktpersoner
Ansættelsesudvalg
Legepladsudvalg
Sundheds-/trivselsudvalg
Afholdelse af møder
Skolen - elevstatistik
Skolens faciliteter
Økonomi
Internationalt samarbejde
Talent camps
Børnehaven
Nyborg Friskole nærmer sig sin 20 års fødselsdag, og i bestyrelsen mener vi, at vi kan endog være
særdeles stolte over den skole, der gennem årene er bygget op til, hvad vi ser og oplever i dag.
Skolen har haft besøg af Professionshøjskolen Metropol, København, som har udtaget Nyborg
Friskole til en undersøgelse/analyse, som en af fem frie grundskoler, der over en fire årig periode
har præsteret over forventning, og som ligger i top målt på resultater efter 9. kl. afgangsprøven og
vurderet efter socioøkonomiske parametre. Analysen er gennemført med mange interviews i
marts/april måned af elever, lærere, ledelsen, forældre og medlemmer fra bestyrelsen. Vi ser i
særdeleshed frem til at læse den færdige rapport, når den foreligger i slutningen af året. Det er en
meget stor anerkendelse til skolens ledelse og ansatte for det store, engagerede og entusiatiske
arbejde, og den positive ånd der gennemsyrer skolen, hverdagen, undervisningen og trivslen i
hverdagen.

Formanden sluttede beretningen med at sige, at det har været en fornøjelse at være en del af den
succesrige skole. Herefter takkede han skolens ledelse (Bent og Marianne), tillidsrepræsentanten
(Steen), regnskabsføreren (Ulla), lærere og øvrige ansatte for deres positive engagement i
dagligdagen.
Herefter forespurgte dirigenten, om der var spørgsmål fra salen.
Troels Stenstrøm Kristiansen spurgte, hvad der ville ske, hvis skolen ikke overholdt ministeriets
krav om 5% i overskudsgrad. Poul Leineweber svarede, at der ikke skete noget for et enkelt år, hvis
forklaringen var uforudsete omkostninger, men at skolen altid ved hjælp af stram økonomistyring
vil tilsigte at nå de 5%.
Generalforsamlingen tiltrådte og godkendte beretningen uden afstemning.

3. FORELÆGGELSE AF DET REVIDEREDE OG GODKENDTE ÅRSREGNSKAB 2014 TIL
ORIENTERING
Ad 3.
Regnskabsfører Ulla Stenstrøm fremlagde og gennemgik årsregnskabet i henhold til bilag vist på
projektor på generalforsamlingen.
Regnskabsføreren gennemgik balancen pr. 31. december 2014.

4. FORELÆGGELSE AF DET VEDTAGNE BUDGET 2015 TIL ORIENTERING
Ad 4
Regnskabsfører Ulla Stenstrøm fremlagde budgettet i henhold til bilag vist på projektor på
generalforsamlingen.

5. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
Ad 5.
På valg var 4 bestyrelsesmedlemmer: Poul Leineweber, Flemming Larsen, Louise Kallestrup og
Christina Lyngbakke Larsen. Alle undtagen Louise Kallestrup havde tilkendegivet, at de stillede op
for en ny periode.
Dirigenten forespurgte, om der var øvrige tilstede i salen, som ønskede at stille op til bestyrelsen.
Det var der: Anja Kastrup Jensen.
Herefter blev Poul Leineweber, Flemming Larsen, Christina Lyngbakke Larsen genvalgt uden
afstemning og Anja Kastrup Jensen nyvalgt uden afstemning.

6. VALG AF 2 SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN
Ad 6.
Rikke Vibæk og Troels Stenstrøm Kristiansen stillede op. Følgende blev valgt: Rikke Vibæk (1.
suppleant) og Troels Stenstrøm Kristiansen (2. suppleant).

7. INDKOMNE FORSLAG
Ad 7.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

8. EVENTUELT
Ad 8.

Spørgsmål fra salen:
Anja Kastrup Jensen undrede sig over, at det var stress, der var valgt som fokusområde i
Trivselsudvalget, idet det var ensomhed, der var mest oppe i øjeblikket. Tine Fallesen svarede, at
alle forslag var velkomne til udvalget, og at inputtet om stress kom fra lærerne, idet der blandt
udskolingseleverne var en del stress i forhold til eksamen, sociale medier m.v.

Dirigent Benny Collenburg takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og gav ordet til
formanden.
Formanden takkede dirigenten, ønskede bestyrelsesmedlemmerne og suppleanter tillykke med
valget.
Generalforsamlingen sluttede kl. 18.00.
EFTER GENERALFORSAMLINGEN KONSTITUEREDE DEN NYVALGTE BESTYRELSE
SIG således: Poul Leineweber (formand) og Tine Fallesen (næstformand).

Som dirigent

Benny Collenburg

Nyborg, den 23. april 2015
Ulla Stenstrøm
(referent)

