Referat fra Samsø Friskoles generalforsamling 3. maj 2016
Tilstede: Bestyrelsen, skolens lærere samt ca. 15 forældre

1. Valg af dirigent
Inge-Dorthe Larsen blev valgt.
2. Bestyrelsen aflægger beretning
Bestyrelsesformanden Tamsin Fabricius fortæller om året gang og bestyrelsens arbejde.
3. Tilsynsrapporten læses op af bestyrelsesmedlem Lena Bjørn
Tilsynsførende Poul Richard Madsen skriver bl.a.:
”Overalt har jeg set vel tilrettelagt og engagerende undervisning, der blev gennemført på en måde,
der vidner om god indsigt i elevernes udgangspunkt, fagenes mål, og de krav, det er rimeligt at
møde de pågældende elever med”
(Vil blive lagt ud på skolens hjemmeside)
4. Skolelederen aflægger beretning
Beretningen er vedhæftet referatet og vil blive lagt ud på skolens hjemmeside.
5. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering
Skolen kommer ud af 2015 med et underskud – det var forventet - men selvfølgelig ikke rart.
Skolens revisor understreger dog, at det ikke giver anledning til alvorlig bekymring.
Bestyrelsen arbejder p.t. med en række besparelses tiltag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Først vælges medlemmer til skolekredsen. Her genvælges Lena Bjørn. Bestyrelsen har normalt 2
suppleanter, men har i en periode kun haft 1 suppleant, Lise Wigard. Lise er ikke på valg, men
ønsker at træde ud, hvis en anden vil tage hendes plads. Henrik Øster Kristensen stiller op og
vælges som ny suppleant. Ingen andre ønsker at træde ind, så Lise Wigard fortsætter i bestyrelsen,
men deltager ikke i alle møder.
Derefter suspenderes generalforsamlingen midlertidigt, da det ifølge § 6, stk. 3 i Friskolens
vedtægter, kun er medlemmer af forældrekredsen, som skal vælge forældrekredsens
repræsentanter i bestyrelsen, samt træffe beslutning om man fortsat ønsker at bevare skolens
tilsynsførende. Der er fuld enighed om at man ønsker at Poul Richard fortsætter sit hverv som
tilsynsførende. Tamsin Fabricius og Bernd Garbers genvælges.
Bestyrelsen ser nu således ud:
Tamsin Fabricius (forældrekreds)

Formand – genvalgt

Berndt Garbers (forældrekreds)

Næstformand – genvalgt

Janne Larsen (forældrekreds)

Kasserer – var ikke på valg

Lena Bjørn (skolekreds)

Genvalgt

Lise Christensen (skolekreds)

Var ikke på valg

Suppleanter:
Lise Wigard

Var ikke på valg

Henrik Øster Kristensen

Ny suppleant

7. Der er ikke indkommet forslag.
8. Evt.
Snak om forskellige måder at tjene penge til skolerejserne, samt en ide med at få TV2´s program ”Fra
Skrot til slot” til skolen. Lise Kildeskov og Anitta Olesen arbejder videre med ideen.
Dirigenten takker for god ro og orden og generalforsamlingen på Samsø Friskole 2016 afsluttes.

Referatet underskrives af:

___________________________
Dirigent Inge-Dorthe Larsen

___________________________
Bestyrelsesformand Tamsin Fabricius

_________________________________
Skoleleder Susanne Haugaard Petersen

