Nyborg Friskole, Pilevej 3, 5800 Nyborg – skolekode 449.009 – tlf. 65317671

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 12. marts 2020
Bestyrelsesmødet foregik via Microsoft Teams Meeting.
Til stede fra bestyrelsen: Christina Lyngbakke Larsen, Karsten Godiksen, Dennis
Hou Holck, Helena Koch, Martin Storm van den Brekel, og Rasmus Rovelt
Andreasen.

Til stede fra skolen: Kenneth Bukhave, Søren Flensborg, Mette Kaas og Ulla
Stenstrøm
Afbud fra: Lone Palm Jørgensen

1. Godkendelse og underskrift af referatet
Venter til næste bestyrelsesmøde.

2. Gennemgang af regnskab og protokol
Under punktet deltog revisor Gert Rasmussen, som gennemgik regnskab og
protokol for 2019. Under gennemgangen blev der særligt lagt vægt på nøgletal,
indefrosne feriemidler og sammenligning med andre skoler. Gert Rasmussen
spurgte bestyrelsen, om de havde kendskab til evt. besvigelser. Det havde de
ikke. Der er ingen kritiske bemærkninger i revisortjeklisten. Herefter blev
regnskab og protokol for 2019 godkendt.
Regnskabet vil blive udsendt til underskrift gennem Penneo. Ulla og Kenneth
indrapporterer regnskabet på uvm.dk

3. Eventuelle meddelelser fra formanden og ledelsen
Intet under dette punkt.

4. Gennemgang af regnskab for perioden 1/1 – 29/2 2020
Venter til næste bestyrelsesmøde.

5. Generalforsamling
Dennis Hou Holck og Lone Palm Jørgensen har meddelt, at de ikke
genopstiller til bestyrelsen.
Kenneth tager kontakt til advokat Hans Hinrichsen og spørger, om han i lighed
med sidste år vil være dirigent på vor generalforsamling.
Hejin Andreasen genopstiller som tilsynsførende for en ny 2-årig periode.
Christina bad om et skriftligt referat fra bygningsudvalget til brug for den
skriftlige beretning til generalforsamlingen.
Kenneth og Ulla arrangerer spisning efter generalforsamlingen.

6. Elevoptag i 7. og 10. klasse 2020/21
Der bliver to 7. klasser i 2020/21 med 23 elever i hver klasse, og ingen 10.
klasse.

7. Eventuelt
Budget 2020, som blev vedtaget 28. november, fastholdes.
I forbindelse med elevnedgang/færre klasser vil der blive nedlagt to
lærerstillinger. Mette Kaas orienterede om, at der var en utryg stemning på
lærerværelset, og spurgte, hvorfor der kun skal være nedskæringer i
lærerpersonalet og f.eks. ikke i administrationen. Bestyrelsen pointerede, at de
også var meget kede af det og helst havde undgået nedskæringer, men at det er

en konsekvens som følge af nedgang i klasseantal.

Nyborg, den 12. marts 2020
Ulla Stenstrøm
(referent)

