Generalforsamling
Rynkeby Friskole
Tirsdag d. 31. august 2021 kl. 18.30 – 20.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Michael Gravesen blev valgt.
Generalforsamlingen er gyldig.
2. Valg af referent
Rune Thorsen blev valgt
3. Den tilsynsførendes erklæring v/ tilsynsførende Erik Rønn
Erik fortalte kort om sin baggrund i skoleverdenen og sin rolle som tilsynsførende. Der
er i tilsynet fokus på, om børnene lærer det, de skal i dansk, matematik og engelsk.
Derefter gennemgik Erik den skriftlige erklæring med de vigtigste nedslag. Overordnet
set indeholder tilsynserklæringen mange positive elementer og undervisningen lever
til fulde op til de gældende krav på alle områder. Tilsynserklæringen er tilgængelig på
skolens hjemmeside.
4. Ledelsens beretning v/skoleleder Rasmus Grauenkjær
Rasmus fortalte om udfordringer med coronaepidemien, og de mange ændringer det
har medført.
Regnskab for 2020 viser et overskud på 243.00 kr., hvilket er meget tilfredsstillende.
Regnskabet i indeværende år har været påvirket af forskellige faktorer såsom faldende
antal SPS-elever og generelt faldende specialundervisningstilskud. Skolen kommer
dog stadig ud med overskud.
Rasmus takkede bestyrelsen og personalet for indsatsen.
Elevsituationen ser fornuftig ud med god tilstrømning.
Rynkeby Friskole ved Rasmus har holdt oplæg i undervisningsministeriet omkring
inklusion. Der kommer artikel på Fyens.dk.
Forældre er fortsat en vigtig kilde til at hverve nye elever
Ledelsens beretning er taget til efterretning
5. Bestyrelsens beretning v/formand Mona Humlegaard-Skaaning
Bestyrelsen roser fremmødet til generalforsamlingen, men vil gerne have endnu flere
med næste år.
Mona kom omkring alle de corona-aflyste arrangementer. Derfor har det været svært
at lave reklame for skole.
Corona og retningslinjer har fyldt meget på bestyrelsesmøderne.

En lille skole er sårbar overfor nedgang i elever. Derfor er det vigtigt at holde det
nuværende niveau eller lidt mere.
Skolens økonomi er blevet støt bedre de seneste år, så vi nu er godt rustet til
fremtiden.
Skolen kan noget andet end mange andre skoler. Dette skal vi sælge os på!
Det er vigtigt at vi bakker op om at passe på de ting, vi har på skolen. Derudover skal vi
bruge hinandens ressourcer, så alle bidrager, med det de kan. Det viser, man bakker op
om skolens fællesskab, som er nødvendigt.
Julemarked bliver forhåbentlig afholdt.
Afslutningsvis blev der sagt tak for samarbejdet til Rasmus og bestyrelsen.
Derefter var der spørgsmål til elevtal og fondssøgning.
Der blev spurgt om hjælp til stand på Langeskov Marked. Kom til bestyrelsen eller
Rasmus, hvis man kan hjælpe.
En ekstra tak til dem der har hjulpet med skolens belysning.
Bestyrelsens beretning er taget til efterretning
6. Redegørelse for regnskab 2020 v/ skoleleder Rasmus Grauenkjær
Rasmus redegjorde for de vigtigste elementer.
Overskud på 243 tusinde og likviditet på ca. 1 mio. kr.
Der er brugt penge på møbler, belysning, yderligere undervisningstimer og
undervisningsmaterialer.
Ved forespørgsel kan man få tilsendt regnskabet på mail.
Der var spørgsmål til indeværende regnskabsår.
Regnskabet blev godkendt.
7. Valg til bestyrelsen, følgende blev valgt ind i bestyrelsen:
•

Dorthe Berg Elle

•

Maia Hauritz Sørensen – Ny bestyrelsesformand.

•

Anne Cathrine Villumsen

Alle tre valgt.
Mona ønskede ikke genvalg. Generalforsamlingen takkede for indsatsen med klapsalver.
8. Valg af 2 suppleanter for et år
Vivi meldte sig som yderligere suppleant og Maria ville gerne fortsætte som suppleant.
De blev begge valgt (Maria som 1. suppleant og Vivi som 2. suppleant)
9. Indkomne forslag:
•

Drøftelse af arbejdslørdag

Indkommet forslag om at droppe morgenmaden og i stedet gå direkte til arbejdet
kl. 9.00 på sådan en arbejdsdag. Forslaget blev drøftet og generalforsamlingen
overlod beslutninger om arbejdslørdag til bestyrelsen.
På generalforsamlingen kom yderligere forslag om stram styring af
arbejdsopgaverne. Forslag om at udvide arbejdslørdagen tidsmæssigt, så flere kan
deltage. Forlag om at koordinere arbejdsopgaver på forhånd, så det er afstemt med
værktøj mm. Disse forslag er drøftet og videregivet til bestyrelsen.

•

Drøftelse af julemarked

Der skal laves et julemarkedsudvalg. Julemarkedet er den 21. november. Mona,
Maj-Britt, Heidi og Vivi meldte sig.
10. Evt.
Ønske fra Mona om at oprette et udvalg til fondssøgning. Der kom forslag om at
søge Energi Fyn om hjælp til netværk i stedet for penge. Bestyrelsen arbejder
videre med dette.

Som opfattet af Rune Thorsen

