REFERAT af
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætsefterskole
Onsdag, den 25. april 2018 kl. 19.00
i ”Musiksalen”
DAGSORDEN:
Valg af dirigent
Valg af protokolfører og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Forstanderens beretning
Forelæggelse af revideret regnskab til orientering
Indkomne forslag
Vedtægtsændringer
Valg til bestyrelsen
– på valg for skolekredsen er: Bo Hass Jensen og Niels Olsen.
- På valg for forældrekredsen: Nanna H. Nielsen og Søren Tullesen.
9. Valg af 2 suppleanter: På valg er: Niels Olsen (skolekredsen) og Katja
Jørgensen (Forældrekredsen)
10. Evt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vi sang: Anemonesangen
Formanden bød velkommen.
AD 1 – Valg af dirigent
 Bestyrelsen foreslog Lars Jacobsen, som blev valgt.
 Lars Jacobsen konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og derfor beslutningsdygtig. Lars
Jacobsen gennemgik dagsorden.
AD 2 – Valg af protokolfører og stemmetællere
 Protokolfører: Inger Larsen blev foreslået og valgt
 Stemmetællere: Michael Sørensen og Rune Halskov blev foreslået og valgt.
AD 3 – Bestyrelsens beretning
Skoleåret er ved at rinde ud og derfor er det en passende lejlighed til at se tilbage på året der er gået og her vil jeg fremhæve
Friskolen:
Vi har i samarbejde med lærergruppen opdateret og fornyet vor vision som lyder:
Vinde Helsinge Friskole vil være en særdeles attraktiv friskole.
Vi vil fastholde de gode traditioner og nye for alle omkring skolen.
Vi vil vægte høj faglighed i såvel boglige som i kreativ-praktiske fag.
Alle omkring skolen skal opleve, at være en vigtig del af et trygt fællesskab.
Skolen vil bygge på engagement og gensidig respekt.
Vi ønsker i samarbejde med forældrene at udvikle robuste, ansvarlige, selvstændige unge mennesker med mod på fremtiden.
Vi har gennemført evaluering af værdigrundlaget i friskolen, hvor 69% af forældrene har deltaget.
Vi takker for de flotte svar og selvom det kunne synes svært at forbedre vore flotte resultater fra sidste måling – ja så er vi gået frem igen.
Laveste gnsm. karakter på 4,4 ud af 5 muligt og højeste på 4,7 – værdigrundlag – vi ønsker at skabe en skole med en hjemlig atmosfære og
trygge rammer.
Det synes jeg afføder stor respekt for alle vore medarbejderes store indsats i dagligdagen – både ift. det faglige og det menneskelige.
At disse egenskaber sat sammen, så samtidig virkelig kan bruges til noget i vort samfund i dag, synes jeg det nylig afholdte DM i Skills i
Messecenter Herning bekræfter.
Mange af jer ved allerede hvad denne konkurrence indeholder, men for at I alle er med vil jeg lige kort fortælle om formålet.
Skills Stafetten indgår som led i 8. klasse elevernes introduktionskurser til ungdomsuddannelserne. Det er en konkurrence, der afholdes i hele
Danmark for at vække elevernes interesse for erhvervsuddannelser.
Skills Stafetten er en konkurrence, hvor grundskoleelever dyster mod hinanden i opgaver, der kræver et praktisk håndelag. Konkurrencerne
foregår i hold af 3 med både drenge og piger på alle hold – og hvor kammeraterne står på sidelinjen og hepper!
I år var 3. år i træk vi er med til finalestævnet og i år kunne vi ønske stort tillykke til 8. klasse, som først vandt det lokale Skills i Slagelse i
efteråret, og så har de dystet mod alle de hold, der var udtaget til DM i Herning.
De kom i finalen og fik en flot 2. plads!!!
Det er helt fantastisk sejt og vidner om vi sammen kan noget her på Djævleøen – og ikke mindst her ude i vort lokalområde –
giv lige jeres nærmeste borddame eller herre et anerkendende klap på skulderen.

Vi har fejret Friskolens 150 års jubilæum – med Emnedage for eleverne og vi husstandsomdelte en flot folder i 5000 eksemplarer. Og vi holdt
børnesøndagen som blev tilsmilet af det fineste solskinsvejr og besøg af 5-600 glade mennesker.
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Der blev også arrangeret en fantastisk fest for os voksne. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at takke for stor opbakning fra forældre,
skolekreds og ansatte. Til jer der var med til alt det praktiske ift. gennemførslen vil jeg rette en særlig tak – for alle vi feststemte der mødte op fik
fantastisk lækker mad og hvad dertil hører, der var gang i det sociale ved bordene, der var flot musikalsk indslag, og musikeren sørgede for at
der godt liv i dansegulvet. Ja det var endnu en fantastisk fællesskabende oplevelse her på skolen.
Vi har indviet vort Friluftshus, hvor båndet blev klippet af skolens yngste elev, Anna fra 0. kl. og skolens ældste Joanna fra 9. kl. Stor tak til
Friluftsrådet som har støttet friluftshuset og alle jer forældre, der har bygget det.
Efterskolen:
Vi har fået nye møbler i spisesalen og fået udvidet og fornyet vores fitnessområde med mere plads og nye maskiner fra Pure Strength-serien fra
TechnoGym.
Det er blevet rigtig godt, bliver flittigt brugt og med megen armsved til følge, har jeg fået fortalt – men det skulle efter sigende være sundt. og
selv navnet på maskinerne – Pure Strength – ja det synes jeg ligesom er med til at sætte niveauet højt fra start.
Og til jer medarbejdere der er mødt frem her i aften – ja det er naturligvis også muligt for jer at bruge – og for de af jer der nu tænker – Nej det er
ikke noget for mig for så skal jeg vel beskattes af det – nej det tænker jeg ikke er en undskyldning I kan anvende, sådan som jeg læser
skattereglerne – og det tænker jeg vore revisor kan bekræfte i sit indlæg.
Vore elever har med baggrund i de mange træningstimer i hallen, gennemført en række flotte Gymnastikopvisninger, der sluttede på Nytorv i
København med opvisning foran København Byret.
Også i efterskolen har der været rigtig mange små og store arrangementer, hvor jeg særligt vil fremhæve:6. februar – ny tradition – måske –
isbadning – hvor 4 af vore unge elever huggede hul i isen og frivilligt sprang i – jeg kunne dog ikke få øje på vore lærere der havde vagt, men
jeg tænker de var så heldige at de skulle agere sikkerhedsvagt og stå klar med redningskrans mv.…..!!
Jeg kan nævnte natvandpolo-kamp i søen afsluttende med en tur i svedehytten….
Gallafest, den igangværende træning til tv-øst løbet – med over 60 tilmeldte elever og forældre her fra os.
Også efterskolen anvender flittigt vort nye friluftshus og friluftspladsen med bagning af snobrød, bålpandekager, sejlads, badning, fodboldtennis
osv.
På facebook kan vi også se billeder af en helt almindelig Lørdag aften i efterskolen – ja, der hvor mange af os sidder foran flimmerkassen – ja
her løber efterskoleeleverne rundt i ny hal med halvdelen af kroppen inde i en gennemsigtig bold og forsøger at spille almindelig fodbold….
Jeg ved ikke hvad det hedder, men det må da være langt mere morsomt både at se på og være med til ift. næsten en hver sjov film på TV….
Men heldigvis forløb alle æg-konkurrencerne stille og roligt til glæde for deltagere og dommere……
Vi har indgået Pige fodbold samarbejde med B73 og for nylig har vore fodboldpiger har været til Landskamp i Viborg og her var der
tilbagemeldinger som
”Det var en kæmpe oplevelse, som afslutning på vores sæson. Det, at vi sammen tog afsted for at bakke op om de danske kvinder. Tilskuerne
og vi naturligvis også, var i et fantastisk humør og klar til at støtte kvindelandsholdet. Det var super fedt, at se den måde de danske kvinder
spillede på, fordi der var så god kommunikation og bevægelse i deres spil, så det fik en fantastisk sammenhæng, hvilket også førte til en
velfortjent sejr!”
Det lyder lidt som et billede af meget mere end et kinderæg – mere end 3 ting på en gang – fællesskab, fagligt udbytte, glæde og jeg kunne
fortsætte krydret med fysisk udfoldelse med alle de flag der skulle viftes frem og tilbage og stemmerne og kroppene der skulle bevæges frem og
tilbage i forventelige mange op ad åen ture og adskillige bølger..
Økonomi:
Igen i år er vi lykkedes med at styre vores økonomi på tilfredsstillende vis og kan således præstere et overskud på 1,3 mio. kroner svarende til
en overskudsgrad på godt 4% og en forbedring på ca. tkr. 200 ift. sidste år.
Det er indenfor rammerne af målet på 3-5% fra fx. efterskoleforeningen og er nødvendigt for at sikre fortsat fastholdelse og udvikling af begge
vore skoleformer således at vort høje niveau for medarbejder- og kundetilfredshed kan fastholdes og forbedres yderligere.
Vore økonomiske rammer giver os samtidig ro til og mulighed for at udvikle vore skoleformer i den retning vi ønsker, i stedet for kortsigtede
løsninger der ikke passer ind i vor strategi.
Vi har mange eksempler herpå som de fleste af jer kender, og det er også det der gjorde vort seneste jordkøb muligt og som har dannet
grundlag for at vi nu kan eksekvere strategien ift. etablering af vor kommende børnehave og vuggestueprojekt i samarbejde med Bondegården,
som Henrik vil komme nærmere ind på i sin beretning.
Det er en samlet bestyrelses opfattelse, at vi med denne investering vil give vor samlede institution og vort lokal område yderligere muligheder i
fremtiden, og vi vil fortsat have areal til rådighed til yderligere udvikling i mange år fremover.
Vor tidligere investering i solcelleanlægget, der ligger på en stor del af skolens tage er fortsat med til at sikre en høj selvforsyningsgrad og en
væsentlig økonomisk besparelse og ikke mindst en kort tilbagebetalingstid.
Vor økonomiske fundament har, som jeg har været inde på, givet mulighed for en lang række investeringer også i år – det synes jeg vi skal være
glade og stolte over. Det vil Henrik komme mere ind på.
Vort resultat indeholder også delvist en merudgift til bidrag på vort kreditforeningslån på ca. kr. 110.000,00 årligt, efter varslet bidragsforhøjelse.
Vi indgav naturligvis indsigelse, men som forventet uden reduktion af den varslede prisforhøjelse.
Nu til noget helt andet:
I aften er det på sin plads at fortsætte rosen til vore lærere – Igen i år(4. år i træk) ligger vi i friskolen nr. 1 i kommunen og nr. 44 ud af 1400 på
landsplan. iflg. Cepos undersøgelse af skolernes evne til at hæve elevernes præstationer i faglig henseende - og dette i fortsat respekt for vore
værdier omkring udvikling af det hele menneske.
Det er en flot præstation og vi i bestyrelsen vil hermed rette en særlig tak for den præstation.

3

Flotte præstationer forpligter og skaber forventninger. I skal derfor vide at bestyrelsen fortsat vil være med til at skabe de bedste mulige
rammer for jer og jeres udvikling.
Tiltrækningskraft – vi oplever mange ansøgninger når vi slår ledige job op her på skolen og senest modtog vi 120 ansøgninger til det ledige job
på kontoret og rigtig mange var meget velkvalificerede.
Det er vi rigtig glade for og tænker at alle I ansatte har en stor del af æren for søgningen hertil i form af den dagligdag i skaber sammen og
dermed det ry vor skole får udadtil som arbejdsplads.
Tiden der kommer:
Arbejdsdage - Vi har også i dette skoleår nydt stor opbakning til vores arbejdsdage som gør en meget stor forskel for hverdagen her på skolen for vore elever såvel som vore ansatte. Det er samtidig en dejlig og anerledes måde at være sammen på for forældre, elever og samtidig
understøtte sammenholdet på hele skolen. Så jeg vil minde om den kommende arbejdsdag d. 26/5, hvor vi håber at se mange af jer også.
Tiden nærmer sig nu de kommende eksaminer for vore afgangsklasser i såvel fri- som efterskolen og vore lærere har travlt med at sikre
eleverne får de sidste ting med i deres rygsæk, så de er klædt bedst muligt på til eksaminere.
Og så er det rigtig trist for os alle sammen, men særligt for vore elever, at overenskomstparterne har særdeles svært ved at blive enige – og
med de betydningsfulde konsekvenser et evt. sammenbrud og efterfølgende konflikt, vil føre til.
For mig personligt håber jeg de bliver enige, for endnu et regeringsindgreb tænker jeg ikke giver mere arbejdsglæde samlet set og at opøve
færdigheder i konflikt og lockout giver umiddelbart heller ikke rigtig mening.
Når det er sagt må vi også have respekt for begge parters synspunkter – uanset om vi er enige eller ej – og de handlemuligheder vor danske
model giver.
Jeg vil gerne rette en stor tak til alle vore medarbejdere for endnu en stor og engageret indsats i det snart forgangne skoleår, for uden jer vil intet
lykkes.
Det er nemlig jer medarbejdere, der sammen med vor ledelse, skal omsætte vore visioner, strategier, værdier osv. ift. konkrete handlinger mhp.
at vore børn fortsat udvikles til at blive hele mennesker, som kan begå sig i og være en del af fremtidens samfund.
Det viser I fortsat dagligt - i såvel nemme som svære situationer - og det er vi i bestyrelsen stolte over.
Tak til bestyrelsen og ledelsen - for et godt og konstruktivt samarbejde og en engageret indsats.
En særlig tak til dig Henrik for vore mange spændende og også udviklende korte såvel som lange samtaler i årets løb.
I kære medarbejdere, ledelse, bestyrelse, og forældre er alle med til at gøre en forskel til gavn for alle på skolen og vort lokal samfund, og med
baggrund i min beretning ser jeg lyst på muligheden for, at vi sammen fortsat kan drive begge vore skoleformer og kommende
vuggestue/børnehave, i tiden der kommer.
Jeg vil slutte min beretning med et citat fra en af vore elever her på skolen – som jeg synes giver mening i mange af livets facetter
”Vær så meget sammen med de andre som muligt, for før I aner det er året slut”…

Tak.

AD 4 – Forstanderens beretning
Årsberetning ved generalforsamling 25. april 2018
Det er blevet forår og det er tid for generalforsamling og tid til at se tilbage på det gamle år.
Jeg synes, vi kan se tilbage på endnu et godt år på vores skole.
Efterskolen
Nu har vi været idrætsefterskole i snart 6 år. Jeg oplever, at vi er ved at fundet vores nye identitet som idrætsefterskole. Vi har også fundet
vores nye plads i efterskolelandskabet og er blevet kendt som Vestsjællands Idrætsefterskole. Vi har således i år oplevet rigtig god søgning
til det hold, der skal starte til sommer.
Vi har endda over booket lidt, da vi ved at flere springer fra helt frem til skolestart.
Det oplevede vi sidste år, med det hold vi har nu. Vi endte med at starte med tre tomme senge, fordi der var flere, der sprang fra i løbet af
sommeren. Det er rigtig ærgerligt. For når det så er sagt – så må vi sige at det er et rigtig godt elevhold vi har lige nu. Der er mange positive
og høflige unge mennesker.
Sidste skoleår startede vi et nyt linjefag: Krop, Sind og Sundhed. Det er kommet rigtig godt fra start, og er hurtigt blevet et af de mest søgte
af vores linjefag.
Næste år er vi igen klar med et nyt tiltag – nemlig en minilinje i trampolinspring, som vil blive kombineret med vores Spring/Parkourlinje. Det
hænger sammen med at vi jo har Anette ansat til faget, og hun er samtidig landstræner i trampolin. Vi har ligeledes sidste år indgået et
samarbejde med Gym-Danmark omkring trampolinspring. Det indebære bl.a. at vi bliver træningscenter for trampolinlandsholdet m.m. Så vi
håber at også denne linje kan være med til at sikre os efterskoleelever i fremtiden.
Fremtiden for vores efterskole
Med fyldt skole til sommer og en del skrevet op til de kommende år ser det positivt ud.
Vi har lige taget vores nye motionscenter i brug- det er et godt aktiv for KSS-linjen.
Vores dansesal er ny renoveret. Det er et godt aktiv for vores danselinje.
Friluftspladsen er blevet opgraderet med et flot Friluftshus. Det er et godt aktiv for vores Outdoorlinje. Så der er mange ting vi kan glæde os
over.
Vi er lige blevet udtaget til at skulle deltage i et udviklings projekt næste skoleår. Det er et projekt omkring ”Køkkentjans i Efterskolen” i
samarbejde med organisationen ”Madkulturen”. Det bliver rigtig spændende.
Vi har også valgt at sætte fokus på mere internationalt samarbejde næste år. Det bliver i første omgang primært kommunikation på nettet
og måske får vi besøg fra andre EU lande.
Alle disse tiltag skal være med til at sikre at vi forsat er en attraktiv efterskole i udvikling.
Friskolen
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Vi har pt. 188 elever i Friskolen, det er færre end sidste år. Det skyldes bl.a., at vi kun har 13 elever i 0. klasse. Næste år er 0. kl. heller
ikke fyldt. Der er generelt få børn på årgange her i området. I de øvrige klasser er der stort set fyldt op med ca. 20 i hver klasse.
I de større klasser oplever vi klart en større søgning til vores skole. Vi får mange henvendelser fra familier, som ønsker os, fordi de at
fravælger andre skoler. Ofte er det fordi, de savner faglighed og i det hele taget, at der orden i tingene. Det tager, vi som et tegn på, at vi
gør det godt.
Sidste efterår viste vi skolen frem ved et flot 150 års jubilæumsarrangement for alle. Vi kaldte det Børne Søndag. Vi lavede dagen i
samarbejde med de lokale foreninger. Der kom rigtig mange på skolen den dag, og der var mange aktiviteter for børn og barnlige sjæle.
I forbindelse med jubilæet havde vi også lavet en ny skolesang og en jubilæumsfolder, som blev husstandsomdelt. Alt i alt en flot markering
af vores jubilæum.
Vi har i dette skoleår haft et nyt tilvalgsfag i friskolen – hiphop dans-. Det er Lasse vores danselærer fra efterskolen, der har haft to
velbesøgte hold med eleverne fra friskolen. Et godt nyt tiltag.
Fremtiden for vores friskole
I vores nye vision som Allan var inde på – står der bl.a. at vi skal danne robuste børn. Ud fra den vision kom ideen om at lave en udfordring
til nogle af eleverne. Det har resulteret i at ca. 20 elever fra 6. og 7. klasse har meldt sig til at cykle til vores fælleslejrskole som går til
Silkeborg her om 3 uger. Så vi er i fuld gang med at cykeltræne til turen. Det er lidt sejt. Jeg er sikker på at vi får en god tur – vi skal
overnatte på Fredericia Friskole.
Her i 2018 deltager vi i et udeskole-projekt sammen med DGI. Det er meningen at vi lærere skal uddannes til at lave mere udeskoleundervisning med vores klasser. Det kommer I til at hører mere om.
Vi har lige tilmeldt os DR’s projekt ultra:bit – som er et it-projekt for landets 4. klasser.
Formålet er at udvikle elevens digitale færdigheder gennem leg og undervisning. Det bliver også spændende.
Jeg mener det er vigtigt at vi selvom vi har en god skole hele tiden udvikler os til gavn og glæde for vores elever.
SFO’en
Vi har forsat rigtig mange af vores børn der bruger Sfo’en, men alligevel falder antallet af sfo’-børn. Det er fordi vi har færre børn i de små
klasser.
Det er stadig sådan at børnene gerne vil fortsætte efter 3. klasse. Så vi har børn fra både 4. og 5. kl. i sfo’en. Da der jo ikke længere noget
tilbud i kommunen for den aldersgruppe.
Før-sfo’en starter i næste uge – det er nu 6 år vi tilbyder før-sfo. De sidste år har alle kommende 0. klasses elever været med, så det må vi
sige har været et godt tiltag. Tilbagemeldingerne har også været positive.
Det giver børnene en rigtig god start på skolelivet.
Næste år vil vi nok lave før-sfo tilbuddet i samarbejde med børnehaven. Så det bliver et Førskoleforløb i børnehaven.
Bygninger og arealer
I år har vi gang i flere projekter.
Året startede med en omfattende vandskade, som startede i billedkunst og løb ned til skolekøkkenet. Vi besluttede hurtigt at vi ville i gang
sætte en større renovering af de to lokaler. Vi har således renoveret de to lokaler for ca 500.000kr, hvor forsikringen har betalt de godt
300.000kr.
Især billedkunst er blevet helt nyt, stort, lyst og rummeligt. Det er dejligt.
Vi er også blevet færdig med en større renovering af vores gamle hal, som nu hedder Spejlsalen. Vi har fået malet vægge og loft, nyt
varmeanlæg, renoveret gulvet og sidst tre nye vinduer, som har været med til at give hallen et helt nyt udtryk. Den er som et nyt lokale.
Et andet projekt har været etablering af et motionscenter i Ny Hal. Det er lavet på et nyt repos, som er laver ned i Ny Hal. Et dejligt aktiv
specielt for vores efterskoleelever.
Hen over sommeren har vi fået bygget et Friluftshus på godt 70m2, med mulighed for undervisning, hygge, madlavning og overnatning.
Dejligt aktiv for både friskole og efterskole. Stor tak for hjælpen til en gruppe aktive forældre.
Vi har i samarbejde med lokalrådet været i dialog med kommunen, for at få lavet nogle trafikdæmpende foranstaltninger i byen og ved
skolen. Vi er blevet lover et ”Bump”, nogle lystavler, en 2 – 1 vej. Bumpet har vi fået. Lystavlerne venter vi på og 2-1 vejen er lavet i Vinde
Helsinge By. Jeg har skrevet til kommunen i dag for at få en tidsplan.
Hvis vi får alt det de har lovet, synes jeg vi er godt på vej til at få en mere sikker vej.
Medarbejdere
Vi er pt. ca. 55 medarbejdere på skolen. Jeg synes, vi har et rigtig godt arbejdsklima, selvom vi til tider har travlt. Vi må sige, at der er nok
at se til for alle.
Sidste skoleår lavede vi et udviklingsprojekt i samarbejde med Kompetence Sekretariatet omkring vores MUS-samtaler. Det var rigtig
spændende, tidskrævende og gav os masser af god input til vores videre arbejde med personale udvikling.
Siden sidste generalforsamling har vi bl.a. sagt farvel til Dorte Marie som har været på vores kontor i mere end 25 år. I stedet har vi ansat
Inger, som tager referat i dag.
Vi har i det forgangne år haft flere ansat på særlige vilkår. Vi har et rigtigt godt samarbejde med Jobcenteret i Kalundborg.
Skolekreds
Det er nu fjere år vi har vores nye skolekreds med til generalforsamling. Det er dejligt at vi på den måde har fået udvidet vores bagland. Jeg
mener det er utroligt vigtigt, at vi har så stort et bagland som muligt.
Vi har haft et fald i medlemstallet det sidste år, så vi nu er ca. 40 medlemmer.
Jeg håber, vi med den nye vuggestue og børnehave kan få nogle flere medlemmer.
Ny daginstitution
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Som de fleste af jer nok ved er vi i fuld gang med projekt Ny daginstitution. Vi skal have vores egen vuggestue og børnehave. Den
laver vi ved at vi bliver sammenlagt med Privatinstitutionen Bondegården. Den nye institution kommer til at hedde:
Friluftsgården – Vinde Helsinge Vuggestue og Børnehave
Og den skal ligge lige over for kontoret på vores nye jord op til friluftspladsen.
Gennemgang af projektet på projektor!
Fremtiden for vores skole
Som det fremgår af vores 2 beretninger er der mange spændende udfordringer for vores skole det kommende år.
Jeg er optimist – jeg tror på, at vi ved at arbejde sammen om vores skole også kan udvikle den sammen.
Til slut vil jeg gerne sige alle medarbejdere TAK for en utrolig flot arbejdsindsats og et godt samarbejde i det forgangne år.
Jeg vil også gerne sige tak til forældrekredsen og skolekredsen – tak til Allan og resten af bestyrelsen for et godt og konstruktivt
samarbejde.

Kommentarer til de to beretninger:
 Intet at bemærke
AD 5 – Forelæggelse af rev. regnskab til orientering
 Revisor Thomas Grunnet gennemgik det udsendte uddrag af regnskabet.
Kommentarer til regnskabet:
 Intet at bemærke
AD 6 – Indkomne forslag
 Intet at bemærke
AD 7 – Vedtægtsændringer
 Anders Clausen gennemgik ændringer til vedtægterne.
 Debat om fordeling af forældre repræsentanter for henholdsvis Børnehavne, Friskole og Efterskole.
 Anders Clausen gennemgik Bilag 2 (Daginstitution til skolen)
 Spørgsmål til venteliste til Daginstitutionen i forhold til søskende mm
 Spørgsmål til hvordan antallet af børn på 45 er fastsat.
AD 8 – På valg er: Skolekreds: Bo Hass Jensen og Niels Olsen - Forældrekreds: Nanna H. Nielsen og Søren Tullesen.
 Skolekredsen: Forslag til bestyrelsen: Bo Hass Jensen og Niels Olsen– begge blev valgt.
 Forældrekredsen: Forslag til bestyrelsen: Nanna H. Nielsen og Søren Tullesen – begge blev valgt.
AD 8 – Valg af 2 Suppleanter – 1 til forældrekreds og 1 til skolekredsen
 Forslag: Forældre: Louise Kolbe Nielsen og Mie Poulsen - Louise blev valgt
 Forslag: Skolekreds: Ole Regnersgaard - Valgt
AD 9 – Evt.
 Tak til Katja Jørgensen (som ikke var tilstede) for arbejdet i bestyrelsen.
Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet.
[Ref. 8. maj 2017 /IGL]

Lars Jacobsen
Dirigent

Inger G. Larsen
Protokolfører

