Ordinær generalforsamling Langsø Friskole og Børnehus
Torsdag d. 27. april 2017
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
Referent: Mette Frandsen
Dirigent: Bent Bjerring
Stemmetællere: Lone Jensen og Mette K. Svolgaard
2. Bestyrelsen aflægger beretning v. Morten Lange.
Morten Lange fortæller kort om året der er gået.
Skole:
Der har været tilsyn, som er meget positivt. Vi får at vide ” vi laver en god
skole”. Alle lærer er nu færdige med ALKALÆR. Vi tilbyder 9. kl. hvis der er ønske om
dette.
Børnehuset og vuggestuen:
Er fint bemandet med 9 ansatte. 18 børn i børnehaven og 12 børn i vuggestuen. Det
er en fleksibel arbejdsplads, hvor alle giver en hånd med, hvor der er behov for det.
Koblingsprocenten er på 75%, hvilket er det som staten giver i tilskud pr. elev.
Økonomien er tilfredsstillende og der er stor opmærksomhed på, at vi ikke skal
”sparre op” men bruge pengene på eleverne til en god skolegang.
3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte regnskab til orientering.
Der uddeles budget til gennemgang v. Jan Johannesen
4. Valg af forældrekredsens bestyrelses medlemmer + medlemmer.
Bestyrelsesmedlem: Ulf Bender
1. Suppleant: Hans Christian Christiansen
2. Suppleant: Ronni Hørlyk
5. Valg af skolekredsens bestyrelsesmedlemmer + suppleant.
Bestyrelsesmedlem: Anne Marie Duus
Suppleant: Christian Nørbæk
6. Indkomne forslag.
En orientering om hvad bestyrelsen arbejder med i øjeblikket.
Et ønske fra bestyrelsen, om at købe gymnastiksalen på skolen. Bygningsudvalget
kigger på fremtidige udvidelsesmuligheder og fortæller om drømme og muligheder.
Der spørges om hvad den skal bruges til. Den skal isoleres så den kan bruges hele
året rundt, hvor børnene kan lege. Lige nu holdes den åben for brug, men der vil

også være mulighed for at bruge den som klasseværelse, samlingssal ect. Der
arbejdes på de muligheder vi har og drømmene om udvidelsesmuligheder.
7. Evt.
Orientering om forældrerådsvalg/møde i Børnehuset d. 8 maj.
Tina Skau: synes det er rart at høre bestyrelsen arbejder på at forny, de ting der skal
bruges på skolen – både inventar og lærebøger.
Det tager tid at bygge en skole op med lærebøger, og en dyr affære. Der arbejdes på
at forny inventar og materialer.
Thomas Meldgaard: Ønske om at komme ”tilbage til den gamle skole”. Tale pænt til
hinanden, møde til tiden og klasserummet skal være rart at være i.
Der opfordres til at tage problematikker op på klassen og til forældremøde i de
enkelte klasser. Alle er meget velkomne på skolens kontor til en snak, hvis der er
problemer.
Der kommer et ønske om 2 forældremøder om året, da det er for lidt med 1.
Hvordan går det med vikardækning? En enkelt to sygedage, kan sagtens dækkes ind
med det nuværende personale. Men længere tids sygdom er svært at dække ind.
Men der findes løsninger, uden at der går for meget ”film” i den.
Der opfordres til at deltage mere i det frivillige arbejde på skolen.
Morten Lange afslutter med tak for i dag og bestyrelsen konstitueres med det
samme.
Konstituering:
Formand: Morten Lange
Næstformand: Anne Marie Duus
Sekretær: Mette Frandsen
Kasserer: Jan Johannesen
Kontaktperson til forældreråd: Ulf Bender
Det første møde bliver d. 1. maj kl. 18.30 sammen med forældrerådet. Lone Jensen
tager kage med.
Efter næste møde, vil der blive planlagt det næste års bestyrelsesmøder.
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