Generalforsamling
Rynkeby Friskole
Mandag d. 31. august 2020 kl. 19.00 – 21.00
Referat:
1. Valg af dirigent – Rasmus Grauenkjær blev valgt
2. Valg af referent –Karen Lyhne blev valgt
3. Den tilsynsførendes erklæring v/ tilsynsførende Erik Rønn:
Rynkeby Friskole er er rigtig dejlig skole.
Det er en stor fornøjelse at besøge skolen. Man bliver meget venligt modtaget af alle på
skolen.
Jeg har besøgt skolen adskillige gange i det forløbne skoleår, både til møde med
skolelederen - og med hele lærerkollegiet. Desuden har jeg talt med mange elever, som
er meget glade for at gå på skolen.
I år har jeg været på besøg i alle klasser og i mange forskellige fag mange gange, og det
har givet er godt og klart billede af alle sider af skolen.
Når man snakker med de ansatte, fortæller de med stolthed om skolen og alle de
aktiviteter, som foregår.
Skolens hjemmeside er informativ og giver et godt og klart billede af skolens virke. Den
fortæller og forklarer i et tydeligt sprog, hvilken skole Rynkeby Friskole er, og hvilke
værdier og rammer der er på skolen.
Også skolens facebookside viser en aktiv og spændende skole. Man er rigtig god til at
fortælle om dagliglivet og de mange forskellige aktiviteter, man har gang i.
Det er en skole, som lever op til skolens værdigrundlag: faglighed i trygge rammer,
trivsel og et godt forældresamarbejde.
4. Ledelsens beretning v/skoleleder Rasmus Grauenkjær:
Velkommen til jer alle!
Det er dejligt at se så mange medlemmer af Dansk Friskoleforening samlet her – på
trods af diverse Corona-restriktioner!
Vi har haft et meget usædvanligt år siden sidste generalforsamling, selv efter Rynkeby
Friskole-standard. Det altoverskyggende tema har naturligvis været Coronapandemien – ikke kun for os, men for hele verden. Når man kigger på de hårdest ramte
lande og områder, må man sige, at vi i det store og hele er heldigt sluppet. Det var dog
alligevel en brat omvæltning, da skolen og hele samfundet lukkede ned i marts.
Pludselig skulle vi forholde os til en helt ny virkelighed, både som individer og som
skole. Vi har lært meget af perioden, og efterfølgende kan jeg godt se ting, vi kunne
have gjort anderledes, men jeg synes, vi kom helskindet igennem krisen – takket være
en stor indsats fra alle, både lærere, elever og forældre.
Siden sidst er der blevet tilknyttet to nye ansigter på lærerfronten. Da Camilla sagde op
for at søge nye udfordringer, var vi heldige at kunne ansætte Tenna i hendes stilling.
Tenna har en god tilgang til eleverne, og en meget behagelig kollega at have på skolen.
Stort velkommen til Tenna, der nu er Christians faste makker i overbygningen. Også et
stort velkommen til vores nye lærer i kompetenceteamet; Charlotte. Charlotte er en

meget stor danskfaglig kapacitet og er primært tilknyttet kompetenceteamet, men har
også timer i indskoling og SFO. Vi er meget glade for at kunne føje hende til
personalekartoteket.
Og selvfølgelig også en stor tak herfra til hele bestyrelsen og alt det øvrige personale,
der er hele fundamentet for Rynkeby Friskole og den gode udvikling, vi er inde i.
Sidste år nåede vi op på 50 elever, og selvom vi har sagt farvel til den største 9. klasses
årgang i mange år, lander vi alligevel på 48 elever i indeværende skoleår. Vi
budgetterer altid meget stramt og konservativt, så selvom vi både afviklede en gammel
skattegæld i 2019 og fik ansat Tess og sat personaler op i tid, kommer vi ud af 2019
med et overskud på over 300.000 kr. Dette forbedrer naturligvis vores likviditet
betydeligt, men betyder også at vi fx kan tilknytte Charlotte, skrue op for Tess’ timer i
skoledelen og opprioritere voksen-tid i SFO. På trods af disse investeringer og flere
andre, vil vi også komme ud af 2020 med et pænt overskud.
Der er mange begivenheder, hvor vi plejer at profilere os, der har været eller er aflyst
pga. Corona.
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.
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 skolens fremtid og vi er dybt afhængige af jer.
Jeg er heller ikke i tvivl om, at vi med vores 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.

5. Bestyrelsens beretning v/formand Mona Humlegaard-Dalskov:
Vi gik godt fra start med en nyvalgt bestyrelse bestående af gamle og nye kvinder og
mænd med positivt angement og energi. Vi lagde ud med en arbejdslørdag med stor
tilslutning og gik hjem fra en skole, der skinnede. Arbejdslørdag blev afløst af en
sommerfest med stor opbakning, med præsentation af vores sponsorat fra Milos
galleri. Vi gik på sommerferie med en super god fornemmelse.
August måned startede med et arrangement for alle ansatte og bestyrelsen med fokus
på samarbejde og trivsel på arbejdspladsen. Her på Rynkeby Friskole er det vigtigt at
bestyrelsen og ansatte kommer godt ud af det med hinanden. At gøre Rynkeby Friskole
til et godt sted at arbejde belønnes med glade elever. Når vi snakker trivsel her på
skolen er det vigtigt for mig som formand, at det også gælder personalet. Efter dette
arbejdede vi frem mod Langeskov marked, hvor vi var repræsenteret for andet år i
træk. Vi gav den gas med en video, vi havde fået lavet, og lærere var på skift på besøg
på markedet. Der er ikke tvivl om at det er vigtigt at vi bliver repræsenteret i
lokalområdet tit. Rynkeby Friskole skal være den skole forældre først vælger. Tak til
de forældre som var med på Langeskov markedet.
Åben skole blev godt besøgt og var en stor succes. Eleverne på alle trin virkelig havde
gjort meget ud af det i år. Efter den dag blev der for alvor taget hul på forberedelserne

til julemarkedet. Julemarkedet gik over alt forventning. Her skal der selvfølgelig også
lyde en tak til alle de mennesker, som hjalp til den dag, og ikke at forglemme alle dem
som havde valgt at sponsere noget til julemarkedet. Vi gik glade på en tiltrængt
juleferie.
11. marts lukkede Danmark ned. 2020 må siges at være året, hvor vi blev udfordret, og
hvor tingene ikke har været forudsigelige, som vi ellers har været vant til på vores lille
friskole.

6. Redegørelse for regnskab 2019 v/ skoleleder Rasmus Grauenkjær
Rasmus Grauenkjær redegjorde kort om regnskabet. Skolen kommer ud med et pænt
overskud på 311 tkr., som er yderst tilfredsstillende. Alt i alt har det betydet, at vi igen
har forbedret vores likviditet og forøget egenkapitalen. Er man interesseret i at se
regnskabet, er man velkommen til at henvende sig på kontoret.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 er på valg
• Carsten Humlegaard-Dalskov –blev genvalgt
• Michael Teen Andersen – blev genvalgt
8. Valg af 2 suppleanter for et år
• Maria Westergaard – blev valgt til 1 supp.
• Dorte Elle – blev valgt til 2. supp.

9. Evt.
Antione spurgte ind til om skolen er forberedt på næste bølge mht. fjernundervisning.
Der var ros til skolens håndtering af Corona.
Maja efterlyste forslag til indtægtskilder i Corona-tiden.

