Nyborg Friskole, Pilevej 3, 5800 Nyborg – skolekode 449009 – tlf. 65317671
Referat af generalforsamlingen, torsdag den 24. april 2014, kl. 19,30

Fremmødte: 28 heraf 25 stemmeberettigede.
Formanden bød velkommen til den 18. 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 herunder boldbanen
Trivselsudvalg
Afholdelse af møder
Skolen - elevstatistik
Skolens faciliteter
Økonomi
Skolereformen
Internationalt samarbejde
Børnehaven

Formanden sluttede beretningen med at takke skolens ledelse (Bent og Marianne),
tillidsrepræsentanten (Steen), regnskabsføreren (Ulla), lærere og øvrige ansatte for deres positive
engagement i dagligdagen. En speciel tak til alle der deltog i musicalen Spookmeister.
Herefter forespurgte dirigenten, om der var spørgsmål fra salen.
Spørgsmål fra Heidi Leen: De 20.000 Euro, som skolen har fået i tilskud til EU-projekt, hvordan
søges de? Bent Gangelhof svarede, at skoler kan søge om at deltage i forskellige 2-årige EUprojekter, og hvis skolen bliver valgt til projektet følger der en sum penge med fra EU. Det asiatiske
samarbejde, som skolen også er med i, gives der derimod ikke penge til. Her er det forældrene, der
betaler udgifterne.

Generalforsamlingen tiltrådte og godkendte beretningen uden afstemning.

3. FORELÆGGELSE AF DET REVIDEREDE OG GODKENDTE ÅRSREGNSKAB 2013 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 2013.
Annette Veise Labori spurgte om, hvad tilgodehavendet på 653.158 kr. dækker over. Hertil svarede
Ulla Stenstrøm at over 600.000 kr. var tilgodehavender fra fleksjobrefusion og ca. 4.000 vedrører
tilgodehavende skolepenge.

4. FORELÆGGELSE AF DET VEDTAGNE BUDGET 2014 TIL ORIENTERING
Ad 4
Regnskabsfører Ulla Stenstrøm fremlagde budgettet i henhold til bilag vist på projektor på
generalforsamlingen.
Rasmus Agertoft spurgte om, hvad andre undervisningsomkostninger var. Ulla Stenstrøm og Bent
Gangelhof svarede, at det f.eks. var undervisningsmaterialer, fotokopiering, lejrskoler, skolemøbler,
uddannelse, kontingenter, it osv.

5. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
Ad 5.
På valg var 3 bestyrelsesmedlemmer: Dennis Hou Holck, Morten Reil Sørensen og Tine Fallesen.
Alle 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 ikke.
Herefter blev Dennis Hou Holck, Morten Reil Sørensen og Tine Fallesen valgt uden afstemning.

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

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

8. EVENTUELT
Ad 8.
Susanne Ebdrup blev af forældrekredsen blev valgt som tilsynsførende for en 2-årig periode.
Tilsynsrapporten forefindes på skolens hjemmeside.
Spørgsmål fra Rasmus Agertoft: Har bestyrelsen vurderet, om der skal tilbydes
svømmeundervisning på Nyborg Friskole? Hertil blev der svaret, at det har været diskuteret
adskillige gange, men målt i forhold til omkostningerne contra udbyttet er det vurderet, at Nyborg
Svømmehal har et godt fritidstilbud til svømmeundervisning, og at skolen henviser hertil. Benny
Collenburg supplerede med, at Nyborg Kommune ejer svømmehallen, og det er fortrinsvis
foreninger, der får gratis adgang og ikke de private skoler. D.v.s. frie skoler skal både betale for
benyttelse af svømmehallen samt transporten dertil.
Spørgsmål fra Kasper Lein Jensen: Har skolen overvejet - af hensyn til pendlerne - at udvide
åbningstiderne i SFO. Brian Hansen (SFO-leder) svarede, at der kun ville være ganske få elever til
en sådan ekstra åbningstid.
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. 20.30.
EFTER GENERALFORSAMLINGEN KONSTITUEREDE DEN NYVALGTE BESTYRELSE
SIG.

Som dirigent

Benny Collenburg

Nyborg, den 24. april 2014
Ulla Stenstrøm
(referent)

