Generalforsamling 25/4 2018
Langsø Friskole og Børnehus
1. Valg af dirigent
Carsten Abrahamsen er valgt.
- Referent: Mette Frandsen
- Stemmetæller: Anne-Marie Mortensen, Jytte Lind og Torben Knudsen
2. Bestyrelsen aflægger beretning
Ved Morten Lange
Der sker en lille stigning af elevtal.
Karin Hyldebrandt er tilsynsførende på friskolen. Der er har været tilsyn i 2017 og
denne er positiv på alle punkter. ” Der laves god skole på Langsø friskole”
Alkalær har været aktiv siden 2015 med gode resultater.
Visionen for Langsø Friskole er at det skal være førstevalget for byens børn og
forældre. Vi har mange samarbejdspartner eks. idrætsforeningen, fårelauget,
støtteforeningen osv.
3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte regnskab til orientering.
Ved kasser Jan Johannesen
4. Valg af forældrekredsens bestyrelsesmedlemmer + suppleanter
- Bestyrelsesmedlem valgt: Ronni Hørlyk
- Suppleant 1 valgt: Iben Christiansen
- Suppleant 2 valgt: Pia Reckweg
5. Valg af skolekredsens bestyrelsesmedlemmer + suppleanter
- Bestyrelsesmedlem – Ingen på valg
- Suppleant valgt: Mikkel T Poulsen
6. Indkomne forslag
- Vedtægtsændring – Bestyrelsen foreslår en ny tekst, som beskriver skolen
værdier: Forslag til vedtægtsændring er vedtaget.
- Køb af gymnastiksal
- Der er underskrevet en købskontrakt fra skolen. Boligforeningen
har også underskrevet en købskontrakt men dette skal godkendes
af kommunen. Det afventer skolen nu.
Generalforsamlingen stemmer for.
- Skolen har brug for mere udenomsareal. Vi arbejder på at erhverve enten Mejerigrunden eller grunden på Genvej. Vi vil helst købe
grunden på Genvej, men kan dette ikke lade sig gøre, vil vi arbejde
på et køb af Mejerigrunden.
Generalforsamlingen stemmer for.
- Skolen vil gerne forhandle med Bach-gruppen til overtagelse af
skolen i fremtiden.
Generalforsamlingen stemmer for.
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7 .Eventuelt.
Bestyrelsen vil gerne anerkende de, som har gjort en god indsats med en lille gavekurv.
Kostpolitikken bliver taget op, da der spørgsmål om vi holder os til den kostpolitik, vi
reklamerer for på hjemmesiden.
Lærerne tager madplanen op, en gang om året, på et personalemøde, hvor de gennemgår maden. Er man tilfreds eller ej? Kroen er meget åben for forslag og nytænkning.
Skolen skal fejre 10 års jubilæum i år. Der bliver fastlagt en dato på næste bestyrelsesmøde
Hvordan går det med markedsføringen for skolen? Er der budgetteret med dette? Efterspørgsel af frie hænder og kræfter til at hjælpe med dette. Lasse Holm vil stadig
gerne markedsføre på Facebook.
Vi kan på skole og børnehuset børnetal, se at børnetallet er stigende. Tiltaget med
bussen, har givet tilkendegivelse og interesse for skolen. Vi har kun Børnetallet er
taget ud fra det vi er godkendt til.
Støtteforeningen siger tak for julehjælpen på Nytorvet i Viborg. De har sponsoreret to
runde bænke omkring træerne i skolegården.
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