Generalforsamling på Rynkeby Friskole
tirsdag d. 9. april 2019 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Michael Gravesen
2. Valg af referent – bestyrelsen foreslår Karen Lyhne
3. Bestyrelsens beretning v/formand Mona Humlegaard-Dalskov
4. Ledelsens beretning v/skoleleder Rasmus Grauenkjær
5. Kort gennemgang af regnskab 2018 v/skoleleder Rasmus Grauenkjær
6. Gennemgang af tilsynserklæring v/ Mona Humlegaard-Dalskov
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for to år
 Mona Humlegaard-Dalskov – ønsker genvalg
 Carsten Humlegaard-Dalskov – ønsker genvalg
8. Valg af 2 suppleanter for et år
 Linda Jensen – ønsker ikke genvalg
9. Orientering omkring oprettelse af støtteforening
10. Evt.

Bestyrelsen vil efterfølgende konstituere sig selv og fastsætte dato for kommende
bestyrelsesmøde.

Referat:
Ad.1. Michael Gravesen blev valgt og konstaterede at frister for indkaldelse er overholdt og
erklærede generalforsamlingen for gyldig.
Ad 2. Karen Lyhne blev valgt.
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Ad 3. Bestyrelsens beretning v/formand Mona Humlegaard-Dalskov
”Jeg vil på bestyrelsens og personalets vegne gerne byde velkommen til generalforsamlingen.
Dejligt at se så mange af forældrekredsen har valgt at bruge et par timer her i aften. Håber at I
alle er blevet forsynet med noget at drikke, så I er klar til at høre på mig.
Efter sidste års generalforsamling med et meget beskedent fremmøde tog vi hul på nogle nye
tiltag i form af synliggørelse og markedsføring af skolen. Vi var på bussen, og er det igen i år.
Vi havde besøg af en anden institution og de private dagplejere herude. Vi havde en
sommerfest med en kanon opbakning, hvor der også var nye tiltag i form af kagekonkurrence
og lotteri. Vi gik på sommerferie med en god fornemmelse i maven, samtidig med at den var
godt tiltrængt.
September måned bød på arbejdslørdag med den bedste tilslutning i den tid jeg har haft børn
på skolen (4 år). Der så vi nogen af de nye forældre til indskolingsbørnene, og man så hvordan
de forskellige kompetencer forældrene har her på skolen komme i spil. Én pudsede vinduer,
én malede, bla. bla.
Det var også i september at vi for første gang gjorde os synlige på Langeskov
kræmmermarked. En stor tak til dem, der hjalp til på markedet. Det var mig personligt, der
var tovholder i den weekend, og det kunne jeg ikke have gjort uden den store hjælp af
forældre. Vi er klar igen i år og arbejder med at få lavet en film, som vi skal have kørende
deroppe i år.
Det er svært at evaluere på en ”førstegang”, men der er ikke nogen tvivl om, at det at vores
navn bliver set flere og flere gange, øger kendskabet og interessen for skolen. Når det er så
sagt, så havde de børn som var med deroppe en utrolig god måde at få vores dejlige lille skole
repræsenteret på. Vi kan jo noget godt herude som ingen andre kan.
Så var vores Åben-skole dag, som jo er en festdag som børnene ser frem til. Den var også en
god opbakning til.
Så kom bestyrelsen desværre i den situation at vi havde et forældrepar som trak sig, hvor den
ene sad som almindeligt bestyrelsesmedlem og den anden som suppleant, og den anden
suppleant havde ikke mulighed for at træde til som almindeligt bestyrelsesmedlem. Vi stod for
at skulle have en ekstraordinær generalforsamling i december måned. Jeg havde heldigvis
været ude og forhørt mig om at få én ind i bestyrelsen - og det var da godt, da der kun kom fire
fra forældrekredsen foruden lærerne. Ud af de fire, var den ene den person jeg havde spurgt.
Der var en stor skuffelse i hele bestyrelsen over at der ikke var mødt flere op – uden en aktiv
bestyrelse har vi ikke en friskole!
Vores nye tradition med julemarked, som var vores andet år, kunne godt have været bedre
besøgt, dog har vi alt i alt fået skrabet ca. kr. 10.000,- sammen. Disse penge har vi fordelt ud på
de enkelte trin igennem vores aktive elevråd.
I februar måned trak Troels og Cilla sig fra bestyrelsen, de var henholdsvis formand og
næstformand. På grund af den korte tid til generalforsamlingen, har vi fået lov af Danske
Friskoler at sidde os tre bestyrelsesmedlemmer og én suppleant frem til generalforsamlingen.
Personalet på Rynkeby Friskole har brug for en stabil bestyrelse. Når der er en stabil
bestyrelse, som bakker op om ledelsen og skolens drift, skabes der et bedre arbejdsmiljø for
de helt fantastiske lærer og ansatte vi har her på stedet. Dermed er det ikke sagt at man skal
være enig, men man skal bakke op om det. Vi er en lille skole, og vi kan ikke tåle uro i krogene!
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Den daglige drift og det pædagogiske hører til under Rasmus. Bestyrelsens opgave i
samarbejde med skolens ansatte, er at sørge for at skolen bliver synliggjort, så vi får nye
elever og nye tiltag.
Jeg vil gerne slutte af med at sige tusinde tak for opbakningen til dette års generalforsamling,
og samtidig vores skolefest, som vores elevråd fik stablet på benene i samarbejde med nogle
aktive forældre.
Ad. 4. Ledelsesberetning til generalforsamling 2019
”Velkommen til jer alle!
Det er dejligt at se så mange medlemmer af Dansk Friskoleforening samlet her. Heldigvis er
der overvejende positive nyheder at overbringe jer i aften.
På personalefronten er det igen i år de samme ansigter I kan støde på. Dog med en enkelt
undtagelse: Efter Sisse sagde op for at hellige sig sin smykkeforretning i Svendborg har vi pr.
1/12 2018 ansat Tess som pædagog i vores SFO, samt som støtte i indskolingen og
kompetenceteamet, hvor hun i alt læser 10 lektioner om ugen. Vi er rigtig glade for Tess, som
er et stort aktiv for skolen. Og har mange vigtige aktiver; både Martin i SFO’en, Karen på
kontoret, Jan som er over det hele og alle lærerne møder stabilt op og leverer en engageret og
dedikeret indsats hver arbejdsdag.
Sidste år blev der fremlagt et meget konservativt budget, som ud fra det daværende elevtal
ville resultere i et underskud på over 100.000 for 2018. Vi har ført en stram og ansvarlig
økonomisk politik, og har tiltrukket flere elever til opstart end vi turde regne med og er derfor
kommet ud af 2018 med et overskud på godt 50.000.
Hen over vinteren mistede vi desværre - pga. begivenheder vi ikke selv var herre over - flere
elever med deraf følgende udskiftning i bestyrelsen. På bestyrelsesfronten betyder dette, at
Mona er ny formand, hvilket jeg personligt kun kan glæde mig over. Mona og jeg har et tæt og
godt samarbejde, og jeg håber hun fortsætter på posten fremover. Nu håber vi så at se endnu
flere, som er parate til at trække i trøjen og give en hånd med i bestyrelsen.
At det så alligevel ser positivt ud for skolen på elevfronten, skyldes at vi efterhånden har fået
sat os selv så tydeligt på landkortet, at der er en konstant og stabil søgning fra nye elever. Bare
siden jul er der startet otte nye elever, og der er flere på vej. Der har i lang tid nu været stor
PR-aktivitet – ikke mindst fra bestyrelsens side. Vi har en busreklame, der deles flittigt foldere
ud i hele kommunen og vi er synlige både til Byfest, Kræmmermarked og andre relevante
begivenheder.
Men en meget vigtig faktor i tiltrækningen af nye elever er ganske enkelt jer forældre! Når jeg
spørger interesserede forældre, hvor de har hørt om skolen henne, er det meget ofte fra
venner eller venners venner, der har eller kender nogen der har børn på skolen. Og de
fortæller, at de har hørt så meget godt om skolen. Så en kæmpe tak til jer for at tale så godt om
os og for at være gode ambassadører. Bliv endelig ved med det! I har en meget vigtig rolle for
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skolens fremtid og vi er dybt afhængige af jer. Og som sagt, håber vi at flere af jer også har tid
og lyst til at deltage i det fremtidige bestyrelsesarbejde på skolen.
Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi kan tilbyde noget helt unikt her på Rynkeby Friskole. Og jeg er
heller ikke i tvivl om, at vi med den kommende bestyrelse, den nuværende besætning på
personalefronten og en bred opbakning fra forældrekredsen til alle igangværende initiativer
vil opretholde tilgangen af elever og fortsætte den gode udvikling her på skolen.”

Ad. 5.

Rasmus Grauenkjær redegjorde kort om regnskabet. Skolen kommer ud med et
overskud på 53 tkr., som er tilfredsstillende set i lyset af at vi har været truet af
faldende elevtal. Skolepengeindtægt er faldet, men skolen har pga. ekstra SPStilskud haft en større statstilskud end i 2017. Vi har sparet og alligevel formået at
anskaffe projektorer til klasseværelserne. Alt i alt har det betydet, at vi har
forbedret vores likviditet og forøget egenkapitalen.

Ad. 6.

Tilsynsrapport af Erik Rønn blev genfortalt af Mona Humlegaard-Dalskov
”Jeg har besøg Rynkeby Friskole adskillige gange i det forløbne år. Deltaget i
generalforsamlingen, været til
sommerfest og været til møder med skolelederen.
Desuden har jeg snakket med alle skolens lærere og haft samtale med alle de
øvrige medarbejdere på skolen.
Hver gang glæder det mig at blive mødt med stor venlighed og
imødekommenhed.
Det er virkelig dejligt at komme på skolen. Det er også mit klare indtryk, at
eleverne bliver modtaget på samme
venlige måde. Det giver de også udtryk for, når jeg taler med dem.
Endvidere er det en fornøjelse at se den orden, der er på skolen og på skolens
område. Ganske vist er skolens
lokaler ikke af nyere dato, men de er bestemt gode at holde skole i.
Fællesrummet er indbydende og mange af
klasseværelserne er indrettet på en meget inspirerende måde.
Udearealer er særdeles gode.
På skolen har jeg mødt et meget engageret lærerkorps, som er veluddannet og
har stor erfaring.
Samarbejdsformen og omgangstonen på lærerværelset/personalerummet er
både munter og hyggelig.
Et andet gennemgående træk på skolen er den udbredte differentiering i
undervisningen, som tager meget
hensyn til og udgangspunkt i de enkelte elevers standpunkt.
Skolen benytter sig også i stor udstrækning af delehold, så lærerne kan
koncentrere sig om at undervise eleverne i
mindre grupper.”
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I de mindre grupper benyttes også nye metoder i læseundervisningen.
Lærerne er rigtig gode til at inddrage bevægelse i undervisningen med relevante aktiviteter,
som uddyber emner
og temaer. Denne variationen i undervisningen kunne være en inspiration for andre skoler.
Rynkeby Friskole er et godt sted at gå i skole.

Ad. 7.

Mona Humlegaard blev genvalgt for 2 år
Carsten Humlegaard-Dalskov blev genvalgt for 1 år
Maia Hauritz Sørensen blev valgt ind for 2 år
Anne Willumsen blev valgt ind for 2 år

Ad. 8.

1. suppleant blev Maria Westergaard
2. suppleant blev Antoine Gaillard

Ad. 9.
Mona vil gerne oprette en støtteforening for skolen og er så småt I gang med en
folder til formålet. Hun efterlyste 2 forældre til at tage sig af, at få den færdig. Steffen og
Marianne Andersen meldte sig.
Ad. 10.

Tak til Linda Jensen for godt arbejde i bestyrelsen
EnergiFyn støtter skolen, hvis man får el fra EnergiFyn – man registrerer sig på
www.fynsksupport.dk – det koster ikke noget Energifyn betaler hele støtten.
Der kom forslag om at sætte info om bustider på hjemmesiden.
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