Referat fra generalforsamlingen på Vejle Friskole d. 29. maj 2018
17 deltagere.
1. Valg af dirigent.
Knud Riis blev valgt til dirigent.
2. Godkende generalforsamlingen
Indkaldt for sent, men der var ingen indvendinger. Generalforsamlingen blev gennemført.
3. Bestyrelsen aflægger beretning.
Formanden afgav sin beretning. Se bilag
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

4. Skolelederens beretning. Skolelederen afgav sin beretning. Se bilag
Beretning vedtaget

5. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.
Birthe gennemgik regnskabet.
Statstilskuddet er steget fra 2016 til 2017. Det har givet skolen knapt 1 mio. kr. ekstra.
Skolen har et overskud på lidt over 300.00 kr.
Det vigtigste er, at lønregnskabet passer.
Der skal altid sættes penge af til uforudsete omkostninger. Det hænger meget fint sammen.
Andre driftsomkostninger. Det er især de gamle bygninger, der løbende giver nogle udgifter.
Moderniseringen gør forhåbentlig, at der bliver knapt så mange uforudsigelige udgifter.
Sidste år valgte skolen at bruge penge på at indkøbe nye undervisningsmaterialer. Det er bl.a. til naturfag i
udskolingen og matematik i mellemste.
Budgetteret med et overskud af samme størrelse til næste år.
Spørgsmål: 1 procent af statstilskuddet skal gå til specialundervisning. Er de en del af de to stillinger?
Birthe: nej, de er fordelt ud på støtte timer til bl.a. pædagoger.
Spørgsmål: Hvor lang tid gælder procenten for statstilskuddet? Birthe: Det gælder et finansår.
Spørgsmål: kan man se effekten af skolens investeringer? Ift.- varme mv. ja, men inventar er mere ift. Når
skolen vises frem for nye forældre.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bodil F. Pagh valgt for mellemste hovedgruppe.
Kenneth Vendelbo Kristensen valgt for skolekredsen
Anne Lyders Gade valgt for forældrekredsen
6. Valg af suppleanter
Linda Elkjær valgt som første suppleant
Signe Asp valgt til anden suppleant
7. Fremlæggelse af tilsynserklæring
Sidst år at Gitte er tilsynsførende. Der er kommet en ny lovgivning.
Den tilsynsførende gennemgik sin beretning.
Skolens karakterer ligger gennemsnitligt.
Skolen opfylder minimumskravene for timesammensætning
Eleverne på vejle Friskole er meget kreative.
God ånd, fælles forståelse for hinanden. God stemning i klasserne. Store elever tager sig af de yngre elever.
Læring og læringsbeskriver lever fuldt ud op til gældende lovkrav. Beskrivelsen kan læses på skolens
hjemmesiden.
Valg af ny tilsynsførende - indstiller Knud Nørgaard. Knud har været friskoleleder i Kolding i 30 år og kender
Vejle Friskole fra tidligere. Har været pensioneret i 2 år.
Knud Nørgaard blev enstemmigt godkendt som tilsynsførende for Vejle Friskole.
8. Forelæggelse af undervisningsplaner for det kommende skoleår.
Bent gennemgik fordelingen af timer og lærerfordelingen.
9. Eventuelt.
Henrik – SFO – præsenterede sig selv. Fortalte, at han har søgt stillingen som SFO leder.

