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Referat fra Generalforsamling Vilsted Friskole, onsdag d. 19. april 2017
1. Valg af dirigent.
-

Valget faldt på Peter Pedersen og han nævnte godt nok lidt senere på mødet at der var
blevet indkaldt rettidigt til generalforsamling.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
- Martin Laursen aflagde beretning, denne kan ses på hjemmesiden.
3. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til orientering.
-

Michael Bagge fremlagde årets regnskab, som så fornuftigt ud, dette kan ses på
hjemmesiden.
4. Skoleleders pædagogiske beretning.
- Sonja Abrahamsen aflagde beretning, denne kan ses på hjemmesiden.
5. Tilsynsførendes tilsynsberetning.
-

Jens Sørensen fortalte om deres arbejde som tilsynsførende og hvordan han og Anni
Sørensen havde været på to besøg på skolen hvor de havde fulgt undervisningen i de
forskellige fag og de fandt ingen grund til bekymring, vi underviste tilfredsstillende og
børnene fik rørt sig tilstrækkeligt både i forbindelse med undervisning og ved
deltagelse i Vilsted Sø Løbet og O-løb.
- Jens og Anni måtte desværre også forlade os til fordel for Hobro Friskole grundet de
nye regler der er trådt i kraft hvori der står at man kun kan være tilsynsførende for en
2-årig periode.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der blev truffet beslutning om at valg til de to kredse blev slået sammen (således punkt 6 og 8)
og den med flest stemmer blev valgt ind for skolekredsen mens de to med næstfleste stemmer
skulle sidde for forældrekredsen.
Opstillet på valg var:
-

Michael Bagge
Mikael Wittrup
Gitte Greth
Ditte Gregersen

Følgende er på valg for skolekredsen: Martin Laursen

- Michael Bagge blev valgt ind som medlem for skolekredsen med 31 stemmer
7. Skolekredsens valg af suppleant.
Følgende er på valg: Joan Agesen
- Joan blev genvalgt som suppleant for skolekredsen
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Følgende er på valg for forældrekredsen: Laila Sørensen og Michael Bagge
- Ditte Gregersen blev valgt ind som medlem for forældrekredsen med 24 stemmer
- Gitte Greth blev valgt ind som medlem for forældrekredsen med 21 stemmer
9. Forældrekredsens valg af suppleanter.
Følgende er på valg: Søren Torp
- Mikael Wittrup blev valgt som suppleant for forældrekredsen
10. Valg af tilsynsførende.
-

Valget faldt på Elin Juul Hedegaard som tidligere har været tilsynsførende på Hobro
Friskole
- Der blev taget afsked med Jens, Anni var desværre ikke til stede og der blev overrakt
vingaver, som tak for det gode samarbejde gennem de sidste 6 år.
11. Indkomne forslag.
- Der var ingen indkomne forslag.
12. Eventuelt.
-

Ingenting under evt.

Den nye bestyrelse gik herefter i tilstødende lokaler for at konstituere sig, mens resten af
forsamlingen indtog kaffe og kage :-)

