Referat af ordinær generalforsamling for ”Bjerregrav Friskole”.
Tirsdag den 28. april 2009 i mini hallen på Bjerregrav Friskole

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsen aflægger beretning
Skoleleder aflægger beretning
Tilsynsførende aflægger beretning
Fremlæggelse af regnskab
Fremlæggelse af vedtægtsændring /-tilføjelse
Valg til foreningens bestyrelse
Nyt fra bestyrelsen
Indkomne forslag
Eventuelt

1. Elin Tolstrup blev valgt til dirigent

2. Christina Lunddorph blev valgt til referent

3. Bestyrelsen aflagde beretning v/formand Eva Nedergaard.
Beretningen havde 2 hovedområder: dels arbejdet med erhvervelse af bygninger og etablering af
Friskolen og dels arbejdet efter skolen er gået i drift. Ligesom hun kom ind på overvejelser ift.
bestyrelsens fremtidige fokus.
(Beretningen i sin fulde længde kan ses på Friskolens hjemmeside)
Beretningen blev godkendt

4. Beretning v/skoleleder Britta Buus
Britta fortalte bl.a. om det store og spændende arbejde med at opstarte Friskolen, herunder ikke mindst
det interne arbejde i skolens hverdag, med at få indarbejdet de grundlæggende værdier og den nye
tænkning ift. det at være en Friskole.

5. Beretning v/tilsynsførende Karl Engelbrecht
Karl orienterede indledningsvis om grundlaget for sit hverv som tilsynsførende. Herefter berettede han
om tilsynet, der bygger på såvel besøg på skolen, som drøftelser med personalegruppen.
Efter et grundigt forarbejde kunne han konkludere, at skolen i særdeles høj grad lever op til de beskrevne
retningslinjer og krav fra Undervisningsministeriet.
( Tilsynsrapporten i sin fulde længde kan ses på Friskolens hjemmeside)

6. Revisor Claus Treckner, BDO Revision, fremlagde regnskab.
Regnskabet for 2008 viser et underskud. Dette skyldes primært manglende tilskud fra staten til
Specialundervisning, samt øgede udgifter ifm. etablering af skolen.
Allerede i 2009 viser det fremskrevne budget, at der er balance i regnskabet.
Ingen spørgsmål til regnskabet.

7. Fremlæggelse af vedtægtsændring /-tilføjelse
§ 2:
Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre
retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.
(Tilføjelse) Efter godkendelse i Viborg kommune har Bjerregrav Friskole endvidere hjemmel til
at drive en privatinstitution efter reglerne i friskolelovens § 36 a og dagtilbudslovens § 20.
(Jf. bilag til Bjerregrav Friskoles vedtægt)
Formand Eva Nedergaard gennemgik vedtægtsændringen, som blev vedtaget

8. Valg til bestyrelsen.
Til bestyrelsen blev opstillet/valgt følgende personer:

Christian Funder
Trine Hyldahl

42
31

Suppleanter:
Martin Juul Hansen
Dorit Sørensen
Trine Overgård

30
1
1

Ved lodtrækning blev Dorit Sørensen valgt til 2. suppleant.

Stemme tællere: Karl Engelbrecht og Anna Trojahn.

9. Nyt fra bestyrelsen
Madordningen blev præsenteret af Jens Chr. Jensen.
Da det ikke økonomisk er muligt at etablere en madordning i skolens lokaler, er alternativet mad fra en
ekstern leverandør. Der bliver efterfølgende sendt spørgeskema med hjem, hvor forældrene vil blive bedt
om, at tage stilling til, om de ønsker at benytte dette tilbud samt i hvilket omfang. Der vil også blive spurgt
til interessen for en frugtordning.
Britta fortalte om den nye lokalefordeling: Musik flyttes til rummet bag ved scenen og der bliver lavet lokale
til 9. klasse i det nuværende læreværelse og kontor. Der vil senere komme en forespørgsel ud ift. hvem,
der har mulighed for at give en hånd med ved arbejdet.
10. Ingen indkomne forslag.
11. Eventuelt.
Der blev spurgt til, om skolen har en sorghandleplan, hvilket der blev svaret ja til.
Kim fra bestyrelsen opfordrede til, at nogle flere forældre deltager i aktivitietsudvalget.

