Generalforsamling Rørvig Friskole
Referat af ordinær generalforsamling ifølge skolens vedtægter:
Torsdag den 28. april 2022 kl. 19.00-19.45 i skolens aula med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Fabianna
Referent: Hanne
Fabianna byder velkommen og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt
varslet.

2. Revideret regnskab forelægges til orientering.

Regnskabsfolder omdeles og Sanne gennemgår.
Resultat før finansielle poster: 81.695 kr.
Resultat efter finansielle poster/årets resultat: 64.845 kr.
Aktiver og passiver er afstemt.
Revisionsfirmaet Beierholm har givet regnskabet en blank påtegning.

3. Beretning aflægges af:

bestyrelsen ved Steen Schønemann
Steen aflægger beretningen, som modtages med klapsalver, Se bilag.
4. Orientering fra bestyrelsen om det kommende års budget

Budget omdeles og Sanne gennemgår.
Budgetterede indtægter: 13.067.000 kr.
Bugetterede udgifter: 12.998.000 kr.
Budgetteret overskud: 53.000 kr.
5. Orientering om skolepenge og SFO forældrebetaling

Anne Marie forklarer forslaget til betalingsstigning, se nedenfor (ad 5)
Den vedtages af generalforsamlingen.
6. Vedtægtsændring

Fabianna læser ændringsforslaget op, se nedenfor (ad 6)
Ændringsforslaget vedtages af generalforsamlingen.
7. Indkomne forslag

Der er ikke kommet nogle forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Steen Schønemann genvælges
Lars Lundgaard genvælges
Jascha Iversen (modtager ikke genvalg)
Julie Kongstad stiller op og vælges.

9. Valg af suppleanter

Mads Kristensen stiller op og vælges som 1. suppleant
Fabianna Giraldi stiller op og vælges som 2. suppleant
Da Signe Spanner er på orlov fra bestyrelsen, træder 1. suppleanten ind på
hendes plads som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen i orlovsperioden.
10. Evt.

Morten spørger ind til hvor langt bestyrelsen og skolen er med strategiarbejdet.
Steen og Lars svarer, at det stadig er i alles fokus, men blevet udskudt pga.
corona og akutte ting.
Rune supplerer med, at der også har været og fortsat er stort fokus på trivsel,
hvilket også er en af årsagerne til udsættelse.
Morten opfordrer til, at arbejdet intensiveres, og at børnene i meget nær fremtid
inddrages som planlagt.
Lars afrunder snakken med på bestyrelsens vegne at konkludere, at bestyrelsen
har fokus på og fat i opgaven og fortsætter arbejdet i nær fremtid.

Kl. 19.38 afslutter dirigenten generalforsamlingen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad. 5.

Skolepenge pr. måned fra den 1.8.2022:
Skolepenge: Bh.klasse - 6.klasse
1. barn kr. 1.420
7. – 9. klasse
1. barn kr. 1.500
2. barn kr. 710
3. barn kr. 410
4. barn kr.
0
Fritten, inkl. lille eftermiddagsmad
Røffen (4. til 6. klasse)

1. barn kr. 735
2. barn kr. 495
3. barn kr.
0
kr. 475

Den årlige ordinære lejrskole er uændret: 30 kr. pr. barn pr. mdr.
I forhold til buskort, vil der stadig være en egenbetaling på kr. 800,00 - Skolen betaler
det resterende.
Ad. 6

Under indkaldelse til generalforsamling, punkt 6.2, udgår sidste linje: ”Indkaldelse til
generalforsamling sker tillige ved annoncering i lokalpressen”

Ad. 7.

Indkomne forslag skal afleveres senest 10 dage før generalforsamlingen hos
bestyrelsesformand Steen Schønemann, Isørevej 111 A, 4581 Rørvig

Ad. 8.

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:
Steen Schønemann (modtager genvalg)
Lars Lundgaard (modtager genvalg)
Jascha Iversen (modtager ikke genvalg)

Ad. 9.

Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen

Vedtægter, noter samt indkomne forslag kan rekvireres på kontoret og på generalforsamlingen.

Dato underskrift dirigent_____________________________________________
Dato og underskrift referent __________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Umiddelbart efter generalforsamlingen er der valg af tilsynsførende. Vi ønsker at fortsætte med
Aksel Goth, hvilket de fremmødte bakker op om. Aksel Goth er genvalgt som tilsynsførende.

