Generalforsamling
Rynkeby Friskole
Onsdag d. 6. april 2022 kl. 17.00 - 18.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Den tilsynsførendes erklæring v/ tilsynsførende Erik Rønn
Erik Rønn gjorde ”reklame” for «Matematik i bevægelse» skrevet af Mette, der er lærer på
skolen. Den kan som forælder købes for 300 kr.
Derefter gennemgik Erik sin erklæring om tilsynsbesøg for Rynkeby Friskole. Den kan
læses på skolens hjemmeside. Overordnet set er Erik meget tilfreds med det han ser, når
han besøger skolen.
4. Ledelsens beretning v/skoleleder Rasmus Grauenkjær. Herunder info om udvidelse til
fire trin næste skoleår.
•

Rasmus takkede for samarbejdet under coronapandemien.

•

Personalet er nu tilbage efter skiftende sygeperioder i coronaperioden.

•

Allan Eriksen er vikar for Jan, indtil han er rask igen.

•

Tenna har sagt op og Camilla er i hendes stilling. Camilla fortsætter i næste
skoleår i en anden lærerfunktion.

•

Marie er ny på skolen efter sommerferien. Hun er lærer i indskolingen.

•

Der er positiv udvikling på elevfronten. Det er positivt for økonomien. Derfor
udvides skolen med et ekstra trin efter sommerferien. Der satses på fire klasser
med 18 elever i hver. Der skal ansættes to nye lærere.

•

Rasmus sluttede med at takke forældre og bestyrelsen for samarbejdet.

5. Bestyrelsens beretning v/formand Maia Hauritz Sørensen
Maja takkede for indsatsen under coronaperioden. Udvidelsen har fyldt meget i
bestyrelsen, der bakker op, for at de mindre klassekvotienter kan opretholdes. Er man
interesseret i at hjælpe med fondssøgning, kan man henvende sig til bestyrelsen.
Bestyrelsen uddelte en ”godtepose” til skolens ansatte som tak for indsatsen.
6. Redegørelse for regnskab 2021 v/ skoleleder Rasmus Grauenkjær
Overskud på 180 tusinde kroner. Dette er fornuftigt efter et år med større udgiftsposter
og en forventning om et nulregnskab. Den fortsatte drift ser fornuftig ud med stabil
elevsøgning. Ønsker man yderligere detaljer om regnskabet, kan man henvende sig til
Rasmus.

Forældrebetalingen er ikke reguleret i flere år. Det forventes at den vil stige en smule. Der
var forskellige spørgsmål og kommentarer i forhold til de stigende energipriser.
7. Valg til bestyrelsen, to medlemmer er på valg:
•

Michael Andersen, - genopstiller

•

Carsten Humlegaard-Dalskov, - genopstiller ikke

Michael Andersen og Vivi Andersen blev valgt
8. Valg af 2 suppleanter for et år
Maria Westergaard (1. suppleant) og Hejdi G. (2. suppleant) blev valgt
9. Evt.
Der er brug for alles hjælp til Langeskov Kræmmermarked (3. weekend i september)
Henvend jer til Maja eller Dorthe fra bestyrelsen
Der kommer nogle nye t-shirts med anderledes tryk.
Arbejdslørdag den 21. maj

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen og fastsætter dato for næste
bestyrelsesmøde.

