
Referat for generalforsamlingen d. 03.06.21.
Fole Friskole & Naturbørnehave

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Casper

Stemmetællere: Karina & Henrik

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

Kort fortalt om byggeriget, efter forsinkelse lykkedes det endelig. Med stor hjælp
og forståelse fra medarbejdere og forældre.
Buskørsel et positiv problem med flere børn.
Løsninger udarbejdes, fremtiden er Solveigs taxa.
Corona kom - trods udfordringer er det lykkedes ret godt.

Lene havde sidste skoledag - Vi ønsker hende alt godt fremover og takker hende
for hendes indsats.
Tiden efter Lenes afsked, har ikke været sjov - mildest talt!
Mails, tvivl, mistillid m.m har ikke gavnet noget, pga. dette trækker hele
Bestyrelsen sig.
Vi Håber ikke at alt dette giver dårlig omtale og elevflugt.
Vi har alle skolens bedste i tanke.

2a. Skolens tilsynsførende aflægger beretning
- Valg af tilsynsførende

Peter Lawaetz - valg - Godkendt.
- Corona har gjort det til et træls år for friskolerne og børnene.

Børn lærer forskelligt, og har haft brug for de “sjove” fag som musik og idræt som
ikke har været muligt. Udfordringerne har været store for både børn, forældre,
ledere og lærere.
Fole Friskole har disciplin og varme hænder på den positive måde.
Omsorg for børnene på trods af manglende kram.
Forældrene kan trygt sende deres børn på Fole Friskole.



Det er ikke bare godt, det er fint - rigtig fint!

3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
Lars Holst - Ingen anmærkninger fra revisor.
Stigning i både børnehave og elevtal - dejligt !
Stigning i lønninger - flere varme hænder til vores børn - Dejligt !
Mindre nedgang i overskuddet - men stadig overskud.
Dels pga. indefrosne feriepenge og byggeri.

Stigning af børn i børnehaven.

2021 forventet overskud 684.000,-

4. Indkomne forslag.
- Ingen

5. Behandling af mistillidsvotum
Bestyrelsen trækker sig kollektivt

Spørgsmål: Hvorfor er Lene blevet fyret?
Gensidig aftale, fortrolig og kan derfor ikke uddybes. Lene er ikke blevet fyret da
det skal op på en generalforsamling.

Spørgsmål: Hvordan er der blevet passet på personalet inden og efter Lenes
afsked? Prøvet at kontakte lærerne efter uheldig opslag på Facebook.
Fejl og for hurtig handling af bestyrelsen - som falder meget uheldigt ud.
Dog er der prøvet at oprette fejlen, dog stoppet i utide pga. mistillidsvotum m.m



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen
På valg:
Elin Oksen: 37 Stemmer
Brian Pedersen: 37 stemmer - Valgt ind
Michael Christensen: 43 stemmer - Valgt ind
Hans Henrik Carstensen: 40 stemmer - valgt ind
Majbritt Jensen: 47 stemmer - valgt ind

Antal stemmer: 204  - 54 stemmesedler

Elin melder sig på valg som suppleant.

7. Valg af suppleanter i forældrekredsen
På Valg:
Elin: 24 stemmer
Steffan: 25 stemmer - Valgt ind

50 stemmer i alt
1 stemte blankt

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i Skolekredsen
På Valg:
Karoline Vingborg - Valgt ind
Jørgen Langfritz - Valgt ind
Elin Oksen - Valgt ind

9. Valg af suppleanter i Skolekredsen
På valg:
Vicky Carstensen - Valgt ind

10. Eventuelt
- Stå sammen om fremtiden, det er vigtigt for os alle.
- 25 års jubilæum 2022 - forslag til fest for hele byen :-)


