Nyborg Friskole, Pilevej 3, 5800 Nyborg – skolekode 449009 – tlf./fax 65317671/65314425
Referat af generalforsamlingen, onsdag den 27. april 2011, kl. 19,30
Fremmødte: 32 heraf 22 stemmeberettigede.
Formanden bød velkommen til den 15. 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
Gennemgang af diverse udvalg
Afholdelse af møder
Elevstatistik
Skolens nye rammer
Økonomi, herunder orientering om statens besparelser
Skolepenge og SFO-betaling
IT i undervisningen
Samarbejdet i dagligdagen
Orientering fra følgende udvalg:
Legepladsudvalg
Fundraising udvalget
Sundhedsudvalget

Formanden sluttede beretningen med at takke skolens ledelse, lærere og øvrige ansatte for deres
positive engagement i dagligdagen. En særlig tak til skolens leder for det store arbejde omkring
nybyggeriet. Formanden takkede også bestyrelsen for det gode samarbejde.
Der var følgende spørgsmål til legepladsudvalget:
Marianne Beckman ønskede at få oplyst, hvad der mere skal laves udover fodboldbanen/
multibanen. Flemming Larsen orienterede om, at der også ville blive klatrestativer, gynger m.v.,
men i første omgang prioriteres fodboldbanen/multibanen, især af hensyn til naboerne, idet den
nuværende fodboldbane er meget larmende.

Generalforsamlingen tiltrådte og godkendte beretningen uden afstemning.

3. FORELÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB OG GODKENDTE ÅRSREGNSKAB
2010 TIL ORIENTERING
Ad 3.
Regnskabsfører Ulla Stenstrøm fremlagde og gennemgik årsregnskabet i henhold til bilag vist på
overhead på generalforsamlingen.
Regnskabsføreren gennemgik balancen pr. 31. december 2010.
Der var ingen spørgsmål/kommentarer til fremlæggelsen af regnskabet.

4. FORELÆGGELSE AF DET VEDTAGNE BUDGET 2011 TIL ORIENTERING
Ad 4
Regnskabsfører Ulla Stenstrøm fremlagde budgettet i henhold til bilag vist på overhead på
generalforsamlingen.

5. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
Ad 5.
På valg var 4 bestyrelsesmedlemmer: Poul Leineweber, Flemming Larsen, Pia Olsen og Rikke
Vibæk.
Følgende havde tilkendegivet, at de stillede op til bestyrelsen: Poul Leineweber, Flemming Larsen,
Karsten Danielsen, Louise Kallestrup og Rikke Vibæk.
Dirigenten forespurgte, om der var øvrige tilstede i salen, som ønskede at stille op til bestyrelsen.
Det var der ikke.
Inden den skriftlige afstemning præsenterede bestyrelseskandidaterne sig selv.
Ulla Stenstrøm og Torben Nielsen blev valgt som stemmetællere.
Ved skriftlig afstemning blev følgende kandidater valgt til bestyrelsen: Poul Leineweber, Flemming
Larsen, Louise Kallestrup og Rikke Vibæk

6. VALG AF 2 SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN
Ad 6.
Karsten Danielsen og Lis Svanberg blev foreslået og valgt.

7. LOVPLIGTIG ÆNDRING AF VEDTÆGTER
Benny Collenburg gennemgik den lovpligtige ændring f.s.a. valg af tilsynsførende.

Følgende af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer:
§ 6 udgår
§ 7 pkt. 7 udgår
§ 7, stk. 2 affattes således: I forlængelse af den ordinære generalforsamling vælges tilsynsførende jf. Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler.
blev ved håndoprækning tiltrådt af generalforsamlingen, ingen stemte imod.

8. EVENTUELT
Ad 8.
Susanne Ebdrup var ikke til stede på generalforsamlingen. Susanne Ebdrup havde udleveret en
skriftlig rapport, som Benny Collenburg referede kort fra. Tilsynsrapporten forefindes på skolens
hjemmeside.

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.
Første bestyrelsesmøde er fastsat til torsdag den 19. maj kl. 18 – 18.45.

Som dirigent

Benny Collenburg

Nyborg, den 28. april 2011
Ulla Stenstrøm
(referent)

