Nyborg Friskole, Tværvej 9, 5800 Nyborg – skolekode 449009 – tlf. 65317671
Referat af generalforsamlingen, torsdag den 28. april 2016, kl. 17,00

Fremmødte: 31 heraf 23 stemmeberettigede.
Formanden bød velkommen til den 20. 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
Trivselsudvalg
Afholdelse af møder
Skolen - elevstatistik
Asylklasser
Skolens faciliteter
Erhvervelse af Den Katolske Kirke
Økonomi
Uddybelse omkring, hvad der er sket i de enkelte udvalg (Legepladsudvalget og Trivselsudvalget)
Internationalt samarbejde
Børnehaven
Metropol – anstrengelsernes poesi

Herudover fortalte formanden, bl.a. at:
1. Nyborg Friskole er den første friskole, som har sagt ja til asylklasser. Vi har 2 klasser, en i
indskolingen og en i mellemtrinnet. Der er ca. 12 elever i hver klasse.

2. Nyborg Friskole har 20 års jubilæum i august 2016, i den anledning har skolen investeret i
en ny legeplads til ca. 800.000 kr., som står færdig til skoleårets start.

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, tillidsrepræsentanten, regnskabsføreren,
lærere og øvrige ansatte for deres positive engagement i dagligdagen.
Herefter forespurgte dirigenten, om der var spørgsmål fra salen.
Spørgsmål fra Troels Stenstrøm: Asyleleverne blev nævnt i beretningen. Hvad er tidshorisonten og
skal de integreres med de almindelige klasser? Poul Leineweber svarede, at asyleleverne går i
separate klasser, og at friskolen foreløbig har bundet sig frem til sommeren 2017. Der er ingen
planer om, at asyleleverne skal integreres i de eksisterende klasser. Vi har dog oplevet, at alle vore
elever integrerer sig i frikvartererne gennem boldspil og leg.
Spørgsmål fra Pia Olsen: Hvad vil det sige, at der er en betinget købsaftale omkring køb af Den
Katolske Kirke, og hvad vi skulle bruge kirken til? Poul Leineweber svarede, at der skal laves en ny
lokalplan for kirken, hvori formålet for kirken ændres til skoleformål. Kirkerummet forbliver som
det er og bruges til sang og musik. Det er endnu ikke fastlagt, hvad skolen skal bruge
Menighedshuset til, men der er 2 gode lokaler.

Generalforsamlingen tiltrådte og godkendte beretningen uden afstemning.

3. FORELÆGGELSE AF DET REVIDEREDE OG GODKENDTE ÅRSREGNSKAB 2015 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 2015.

4. FORELÆGGELSE AF DET VEDTAGNE BUDGET 2016 TIL ORIENTERING
Ad 4
Regnskabsfører Ulla Stenstrøm fremlagde budgettet i henhold til bilag vist på projektor på
generalforsamlingen.
Poul Larsen spurgte, hvorfor overskuddet var mindre i budgettet for 2016 end i regnskabet for 2015,
da omsætningen var større. Ulla Stenstrøm svarede, at lønninger og undervisningsomkostninger var
steget tilsvarende. Troels Stenstrøm spurgte, hvordan økonomien vedr. asylklasserne ser ud, og om
der var budgetteret med forhøjelse af skolepenge til næste skoleår. Ulla Stenstrøm svarede, at der
var budgetteret med et beskedent overskud vedr. asylklasserne samt at skolepenge forhøjes med 50
kr. fra 1. august 2016.

5. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
Ad 5.
På valg var 3 bestyrelsesmedlemmer: Tine Fallesen, Dennis Hou Holck og Lene Lind. Alle
undtagen Lene Lind 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: Anne Gram Jørgensen
Herefter blev Tine Fallesen og Dennis Hou Holck genvalgt uden afstemning og Anne Gram
Jørgensen 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. VALG AF TILSYNSFØRENDE
Ad 7.
Susanne Ebdrup gennemgik tilsynsrapporten.
Herefter blev der foretaget valg af tilsynsførende. Susanne Ebdrup havde ikke ønsket at stille op,
hvorfor bestyrelsen foreslog Hejin Andreasen. Hejin Andreasen blev valg som ny tilsynsførende for
en 2-årig periode.

8. ÆNDRING AF VEDTÆGTER
Ad 8.
Generalforsamlingen vedtog ændringen af skolens vedtægter. §2 blev ændret med følgende
tilføjelse: Stk. 5. Skolen er profilskole for specialundervisning.

9. INDKOMNE FORSLAG
Ad 9.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

10. EVENTUELT
Ad 10.

Der var intet under dette punkt.

Dirigent Benny Collenburg takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og gav ordet til
formanden.
Formanden takkede dirigenten, suppleanten, ønskede bestyrelsesmedlemmerne og suppleanter
tillykke med valget.
Generalforsamlingen sluttede kl. 18.30.
EFTER GENERALFORSAMLINGEN KONSTITUEREDE DEN NYVALGTE BESTYRELSE
SIG således: Tine Fallesen (formand) og Poul Leineweber (næstformand).

Som dirigent

Benny Collenburg

Nyborg, den 28. april 2016
Ulla Stenstrøm
(referent)

