Referat fra Samsø Friskoles generalforsamling
mandag d 24.04.17kl 18-19.30
Tilstede: skolens bestyrelse, skoleleder, skolens lærere, forældre,
støttemedlemmer samt Samsø postens udsendte.
1. Valg af dirigent
Inge-Dorthe Larsen blev valgt
2. Valg af referent:
Janne Larsen
3. Bestyrelsen aflægger beretning
Bestyrelsesformandens, Tamsin Fabricius, beretning
4. Tilsynsrapporten læses op
Tilsynsrapporten er skrevet af skolens tilsynsførende Poul Richard Madsen,
den læses op af bestyrelsesmedlem, Lena Bjørn
(Kan læses på skolens hjemmeside)
5. Skolelederen aflægger beretning
Skoleleder, Susanne Haugaard Pedersen, aflægger beretning
(Kan læses i Samsø Friskoles regnskab 2016)
6. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering
Bestyrelsesmedlem, Lise Christensen, forelægger regnskabet.
Skolen kommer ud af 2016 med et overskud på 32.186,7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Tamsin Fabricius formand (forældrekreds)

- ikke på valg

Bernd Garbers næstformand (forældrekreds) - ikke på valg
Janne Larsen kasserer (forældrekreds)

- på valg (genopstiller)

Lena Bjørn (skolekreds)

- træder ud, ny vælges for 1 år

Lise Christensen (skolekreds)

- på valg (genopstiller ikke)

Flg blev valgt:
Janne Larsen (forældrekreds) genvalgt
Tina Kjær (skolekreds)
Birgit Rothmann (skolekreds) for 1-årig periode
8. Valg af suppleanter
Lise Wigard (forældrekreds)

- på valg (genopstiller ikke)

Henrik Øster Kristensen (skolekreds)

- ikke på valg

Flg blev valgt:
Mike Bracegirdle (forældrekreds)
9. Indkomne forslag
Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer
§1
Samsø Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted
i Samsø kommune. Skolen er oprettet den 1. august 1987.
I § 1 ønskes tilføjet:
Samsø Friskole har efter godkendelse i Samsø Kommune hjemmel til at drive en
privat daginstitution efter reglerne i Friskoleloven og Dagtilbudsloven.
§4
Stk.3.
Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt
andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter
kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab
kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at
optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

I § 4 ønskes tilføjet:
Alle forældre til børn i skolen og børnehaven optages automatisk i skolekredsen.
§7
Stk. 2
“Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts - 30. april. Den indkaldes af
bestyrelsen ved almindeligt brev til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer
med mindst 14 dages varsel.”
§ 7 Stk. 2 ønskes ændret fra ‘almindeligt brev’ til ‘almindeligt brev eller elektronisk
post’

Forslag til vedtægtsændringer vedtages. Der indkaldes til ekstra ordinær
generalforsamling om min. 14 dage for igen at stemme om vedtagelse af nævnte
vedtægtsændringer.
10.Evt
Børnehaveforældre er ligestillede med skoleforældre, og kan på lige fod stille
op til bestyrelsesposter.
I fht skolens netop opslåede stillingsopslag, spørges der til om der tilbydes
ægtefælle-hjælp, dvs at der ydes en indsats for at finde jobtilbud til
ægtefælle. Vi gør gerne en indsats.

Der spørges til om Friskolen ville kunne tage en del af børn med særlige behov
og to-sprogede børn. Friskolen har erfaring og er repræsenteret indenfor
begge grupper. Friskolen tager gerne imod i det omfang, der kan rummes.

