Referat af ordinær generalforsamling og
valgmøde for forældrekredsen på
Forlev Friskole, den 19. marts 2015.
Generalforsamlingen indledes med sang af skolens kor, ledet af Ruth.
Formanden byder velkommen.
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Michael Lundgaard vælges som dirigent.
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Stemmetællere: Keld og Pernille.
Der ændres i dagsorden, så punkt 7 rykkes frem som punkt af hensyn til de indbudte
gæster.
2. Skolelederen aflægger beretning
Niels Christian aflægger beretning. Beretningen kan læses her på hjemmesiden.
3. Bestyrelsen aflægger beretning
Bestyrelsens beretning aflægger beretning v. formanden, Carsten. Beretningen kan
læses her på hjemmesiden.
Spørgsmål/kommentarer til beretningerne:
 Kan lektiecafeen udvides til også at omfatte elever i 3. klasse?
 Hvad er erfaringerne med ½ timers modulerne?
 Livsfilosofi contra kristendomskundskab.
 Emneuger; sluttidspunkt for undervisning11.45.
 Kostpolitikken; opfordring til at minde forældrene om denne.
4. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering
Regnskabet forelægges af formanden, Carsten. Regnskabet kan læses her på hjemmesiden. Regnskabet tages til efterretning.
5. Valg af skolekredsens medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg: Peter Bech
(genopstiller)
Ingen modkandidater.
Peter Bech er valgt.
Suppleant: Vivi Brogaard er valgt som suppleant.
6. Indkomne forslag: Ingen
7. Præsentation af byggeprojekt vedr. ny indskolingsbygning ved arkitekt Morten Sonnenborg, bankfilialdirektør Jan Larsen og revisor Mona Larsen
Ny indskolingsbygning præsenteres af arkitekt Morten Sonnenborg.
Fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget ved næstformand Peter Bech
Orientering om lån fra Arbejdernes Landsbank, Filialdirektør, Jan Larsen.
Spørgsmål/kommentarer til punkt 7:
 Hvordan vil akustikken blive i lokalerne?
 Opstarten af byggeriet forventes til marts/april 2016.
 Flot at bygningen er i samme stil som den oprindelige bygning
 Højden på bygningen vil blive ca. 6 m.
 Børnehaven vil kunne rumme ca. 35 børn i den nuværende SFO-bygning.
 Børnehavens legeplads bevares
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Nedrivningen af den nuværende børnehave er ikke taget med i budgettet. Asbestpladerne skal fjernes af professionelle. Måske kan forældre inddrages i dele
af nedrivningen?

8. Beslutning om låneoptagelse i forbindelse med nyt byggeri.
Der stemmes ved håndsoprækning: Beslutningen er enstemmigt vedtaget.
9. Eventuelt
Dagsorden for forældrekredsens valgmøde:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
Michael Lundgaard er valgt som dirigent
Stemmetællere: Pernille og Keld.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg: Stine Clausen (genopstiller)
Ingen modkandidater.
Stine Clausen er genvalgt
Suppleant: Bettina Blicher-Nordkvist.
3. Tilsynserklæring ved tilsynsførende Elisabeth Haulund
Tilsynserklæringen fremføres af Elisabeth Haulund. Tilsynserklæringen kan læses her
på hjemmesiden.
Referent: Lone Rehder.

