Generalforsamling
Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave
Tirsdag d. 29. april 2014
Referat:
1. Valg af dirigent
- Claus Bo Nielsen blev valgt som dirigent

2. Tilsynserklæring fremlægges af den tilsynsførende
- Svend Åge Pedersen fremlagde sin tilsynserklæring – se bilag

3. Bestyrelsen aflægger beretning
- Formand Pernille Lauritsen aflagde sin formandsberetning - se bilag

4. Ledelsen aflægger beretning
- Konstitueret skoleleder Troels Ravn-Mikkelsen aflagde beretning - se bilag

5. Bestyrelsen aflægger det reviderede regnskab til orientering
- Kasserer Lene Hansen aflagde det reviderede regnskab – se bilag

- Lene viste tillige budgettet for 2014/15

6. Forslag til afstemning:
Bestyrelsen indstiller Troels Ravn-Mikkelsen til lederstillingen for VVFF
- Troels har heldigvis sagt JA til lederstillingen!
Og generalforsamlingen valgte enstemmigt Troels som leder

7. Skole- og forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer
Herunder evt. valg af stemmetællere
På valg er:
• Pernille Lauritsen – modtager genvalg
• Lene Skou - modtager ikke genvalg
• Solveig Pedersen – modtager ikke genvalg

Generalforsamlingen foreslår Pernille Lauritsen, Palle Mortensen, Louise
Christensen og Claus Bo Nielsen

- Genvalgt blev Pernille Lauritsen, nyvalgt blev Claus Bo Nielsen og Palle
Mortensen

Louise Christensen blev efterfølgende valgt som 1. supp.
Dorthe Boldrup blev valgt som 2. supp.

8. Eventuelt
- Lene Hansen sagde på bestyrelsens vegne tak for indsatsen til de afgåede
medlemmer Lene Skou og Solveig Pedersen
- Der blev spurgt til Musikskolen; dette kommer op at køre igen, hvis en
nyansat lærer er musiklærer – Troels kommer ikke til at fungere som
musikskolelærer igen.
- Vedr. ansættelse af nye lærere; der ansøges kun efter én lærer, da ledelsen og
bestyrelsen påtænker at ansætte nuværende lærervikar Kirsten Staal

Umiddelbart herefter afholder Friskolens Støtteforening sin generalforsamling.

Referat fra støtteforeningens generalforsamling tirsdag d. 29. april 2014
1.

Valg af dirigent
- Claus Bo Nielsen blev valgt som dirigent

2.

Bestyrelsen aflægger beretning
- Formand Anni Nysom aflagde beretning

3.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
- Kasserer Ingelise Rasmussen fremlagde det reviderede regnskab

4.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- På valg er Bolette Nielsen (ønsker ikke genvalg) og Anni Nysom (modtager genvalg)
- Bolette valgte at melde sig igen, da der ikke var andre, der meldte sig
- Tina Jacobsen fortsætter som 1. suppleant

5.

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
- Anja Vestergård og Helle Norup fortsætter som revisorer
- Goswin Heckrat meldte sig som suppleant

6.

Indkomne forslag
- Der er ingen indkomne forslag

7.

Eventuelt
- Troels takkede for det arbejde støtteforeningen udfører

