Ekstraordinær generalforsamling på Rynkeby Friskole
Onsdag d. 15. november 2017 kl. 19.00 - 20.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Kort indlæg vedr. skolens aktuelle økonomiske situation, v. skoleleder Rasmus
Grauenkjær
3. Kort indlæg fra lærergruppen, v. TR Mette Amstrup
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af 2 suppleanter
Der er på nuværende tidspunkt ingen suppleanter til bestyrelsen.
6. Evt.
Efter generalforsamlingen vil den nye bestyrelse konstituere sig selv.

Referat:
Carsten Humlegaard-Dalskov bød velkommen og takkede tidligere bestyrelse, leder og
ansatte og opfordrede til et godt og konstruktivt møde.

1. Rasmus Grauenkjær valgt til dirigent, Karen Lyhne til referent
2. Rasmus orienterede omkring skolens økonomi. Med henvisning til revisor
ser det ganske fornuftigt ud. Den plan, der blev besluttet ved ordinær
generalforsamling i foråret har vi fulgt. Lån er omlagt og kassekreditten udvidet.
Vi er blevet profilskolecertificeret. Vi har været sparsommelige. Vi mangler dog at søge
fonde. Vi kan dokumentere, at lærerne er meget dygtige og undervisningen tilgodeser
alle elever uanset behov.
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Vi forventer, i modsætning til sidste år, i år et positivt resultat. Budgettet for 2018 viser
også et overskud. I budgettet er medregnet bl.a. forbedringer på 100 t kr. og IT-indkøb
på 50 t kr. og lærernes løntillæg er indeholdt i nuværende tal.
Rasmus takkede varmt for stor opbakning ved Åben Skole. Alle her brænder for stedet
og vil kæmpe for skolen.
3. Mette orienterede kort omkring lærernes oplevelser under forløbet og gav en kæmpe
tak for den støtte og opbakning de har fået til vores alle sammens skole. Alle ser
fremad og glæder sig til i fællesskab at komme videre.
4. Til bestyrelsen blev følgende valgt (og efterfølgende konstitueret):
Troels Nielsen – formand
Cilla Madsen – næstformand
Mona Humlegaard-Dalskov
Uffe Bjerrum
Kim Egebjerg Jensen
5. Helle Stage Olsen, 1. suppleant
Maria Vesterlund Larsen, 2. suppleant
6. Under evt.
Der holdes julemarked 10. december. Vil blive delt på FB og bliver sat på skolens
hjemmeside. Håber på stor opbakning.
Den ny bestyrelse opfordres til at være oplysende og hurtigt ude med orientering om
hvad der rører sig, så forældrekredsen holdes opdateret.
Hjemmesiden bliver opdateret med en forældredatabase.
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