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Beskrivelse
Indstilling/bemærkning
Velkomst og sang
Valg af dirigent, protokolfører og
Bestyrelsen kan foreslå emner til disse hverv
stemmetællere
Lise Knattrup er valgt til dirigent.
Sissel Madsen referent.
Stemmetællere:
Ricko Hemberg, Birthe Thordahl, Anders Munk, Inge Pedersen
Godkendelse af rettidig indkaldelse af generalforsamling
Indkaldt rettidigt
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Tilsynsførendes beretning
Dorthe Leerbek har sendt en videohilsen.
Vi har sagt ja til en forpligtende fællesskab, ved som forældre at vælge skolen. Skolen skal gøre brug af
forældrenes ressourcer. Forældrene har forpligtiget sig til at føre det skolenære tilsyn.
Hun har været ministeriets forlængede arm. Hun kan ikke overtage forældrenes tilsyn. Forældrene kan
være i tvivl om, hvad den tilsynsførendes forpligtigelse er, det er beskrevet ved tidligere lejligheder.
Dorthe har været på skolen og haft samtaler med ledelse, medarbejdere og i klasserne.
Skolen er præget af struktur og kreativitet.
De mindre elever inddrager hende i deres undervisning. Når de bliver lidt ældre, vil de gerne svare, når
hun spørger.
Hun har deltaget i flere forskellige fag og både gruppearbejde og klasseundervisning.
Undervisningen i dansk, matematik og engelsk står mål med uv i folkeskolen, sådan som tilsynet skal
undersøge.
Skolen forbereder eleven på verden udenfor og undervisningssproget er dansk.
Dorthe takker for samarbejdet.
Forsamlingen klapper.
Valg af tilsynsførende
Ifølge nye regler skal man have ny tilsynsførende mindst
hvert 6. år. Så vi siger pænt farvel og tak til Dorthe
Leerbek.
Bestyrelsen indstiller Hans Henrik Pedersen, som
tilsynsførende på Sdr. Nærå Friskole og Børnehus samt
Midtfyns Efterskole
Kasper præsenterer Hans Henrik Pedersen, da han selv er til generelforsamling på sin arbejdsplads.
Kasper fortæller kort om mediernes behandling af emnet.
Bestyrelsen har ledt efter en person som kender skoleområdet og har eller ønsker at tage kurset, som
forudsættes som tilsynsførende.
Hans Henrik er lærer på Hostrup Friskole. Han har tidligere undervist på Kerteminde Egnens
Efterskole m.m.
Hans Henrik går på efterløn og er godkendt som tilsynsførende. Han bor i Ringe.
Kan vælges for fire år.
Forældrekredsen er stemmeberettigede.
Ingen andre kandidater.
Vælges med klapsalve.
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Bestyrelsens beretning
Kan læses i bilag.
Forstandernes beretning
Kan læses i bilag.
Debat om de tre beretninger
Spørgsmål ift intern revision. Der står ikke i vedtægterne, hvad intern revisors rolle er. Det er det
forkerte tidspunkt at nedlægge det på, når der er så mange tiltag, man ønsker fx ift. byggeri.
Hvad ser du ift. efterskolen i fremtiden? Vi kan ikke ændre i år, men justere, fordi vi allerede har
”solgt” pladserne. Vi ønsker en skarpere profil, så det bliver tydeligere hvad det er for en skole. Der er
mange linjer, som betyder mange ressourcer. Arbejder på et stabilt elevtal på 80-90. Den enkelte elev
skal føle sig set. Vi er lige nu på 79 elever til næste skoleår. Vi begyndte i år på 80, hvor der var ca. 70
før sommerferien.
Oplever I søgning mere end et år frem? Der er ca. 25 elever til året efter. Der var rigtig mange til
efterskolernes dag denne gang, og der var dobbelt så mange gæster som året før til efterskolernes aften.
Kommentar, at vi er blevet tydeligere på ånden, stedet og dannelsen, som vi giver elever lige nu. Det vil
Lars gerne holde fast i.
Er der fortsat stor søgning til redningslinjen? Den er populær og har givet ca. 35 elever til kommende
skoleår.
Hvad med den kreative linje, som nærmest blev nedlagt? Vi vil fortsat gerne være kreative og fortsætte i
den retning.
Opfordring til at vi tænker videre i retningen med redning.
Kommentar, vi sætter pris på, at der bliver kigget på bygningsmassen og at der bliver gjort noget ved de
autentiske rammer, så det ikke bliver det skolen bliver fravalgt på.
Hvad er der tænkt med samarbejde mellem de tre afdelinger?
Vi ønsker, at friskolen skal blive et, inden vi bruger kræfter på de andre sammenhænge.
Det er på som punkt fremover. Fx arbejde mere i besøgsvenner.
Bemærkninger ift overbygning. I skal være opmærksomme på, hvad det giver børnene, at de er i
overbygningen. Værn om det miljø de har i overbygning. Det er selvfølgelig også muligt at skabe et
fællesskab på tværs.
Det opleves at der arbejdes meget mod prøver og krav, kan det foregå på anden vis?
Der er nævnt dannelse, holdninger og kommunikation. Får vi fortalt forældrene, hvad vi mener om
emner, som prøver, arrangementer og holdninger. Ledelsen skal være opmærksom på at få sendt
tydelig kommunikation til forældrene.
Hvilke forventninger har vi til hinanden fx forældre og ledelse.
Det er vigtigt jo mere kreativitet vi tilføjer, bliver det omskifteligt for nogle børn, som ikke kender
rammerne. Her er kommunikationen vigtig, så det er tydeligt, hvad der skal foregå og der skal være
rammer indenfor emnet.
Hvorfor er det, at vi kun har 13 elever i stjerneklassen? Hvordan får vi formidlet skolens holdninger og
faglige profil, så vi kan tiltrække nye elever. Det er meget vigtigt, hvilken historie forældrene får fortalt i
lokalsamfundet.
Fra børnehaven er alle børn gået videre til stjerneklassen. Der er ikke ret mange børn i lokalområdet
lige nu, så vi er ikke den eneste skole med få elever.
Lokalområdet holder øje med skolen og vi har måttet forsvare vores skole gennem nogle år. Lige nu
ved de godt, at der sker noget godt.
Der har allerede været præsentation af Bøgehøjskolen i lokal børnehave for skoleåret stjerneklassen
2019.
Vi skal undersøge, om vi må komme i børnehaverne, for tidligere måtte vi ikke komme der.
Der bliver arbejdet på et centrum ved Bøgehøjskolen, så det skal vi være opmærksomme på.
Vi skal være tydelig i børnehaverne. Der bliver arbejdet på tætte bånd tidligt mellem børnehaven og
skolen.

Forslag om besøg mellem børnehaverne, så børnene ser begge steder.
Der er udfordringer for tilflyttere fra Odense, fordi børnene her starter i forårsSFO i marts og denne
kommune i april.
Michael ønsker, at vi holder en debataften om, hvad det er for en skole vi ønsker.
Forslag at børnehaven afgiver en kort beretning næste år til generalforsamlingen, så der er bedre
forudsætninger for en diskussion.
PAUSE med kaffe/the og kage
10
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
ved skolens revisor Mette fra Beierholm
2017
Revisoren fører det økonomiske og forvaltningsmæssige tilsyn.
Revisionpåtegningen er blank, dvs uden kritiske bemærkningen. Kan ses i regnskabet, som er
tilgængeligt for skolekredsen.
Mette gennemgår nøgletal.
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Bemærkninger fra skolens interne revisorer
Den interne revisor har ingen bemærkninger ud over det er positivt med den fine fremgang.
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Spørgsmål til regnskab 2017
Man kan ikke sammenligne tallene med overskud for børnehave og skole.
Der er ikke yderligere spørgsmål.
Der har været en stigning i elevtal og omkostninger til personale. Hvordan passer de to poster ift
hinanden? Der er en merudgift ift. aftrædelse af forstandere. Skolen ligger lidt højt ift. bemanding. Det
kigger vi på, men vi søger samtidig ro og stabilitet.
Ligger vikardækning i samme pulje? Den ligger i samme post.
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Fremlæggelse af budget 2018
Lars aflægger referat. De har været på budgetseminar, for at fordele pengene mellem konti. De
arbejder på et overskud omkring 380.000.
Elevtallene måtte justeres og derfor er der ikke investeret. Der bliver investeret i vedligeholdelse
(samme udgift som i 17) og videreuddannelse af personale.
14
Spørgsmål til budget 2018
Budgettet ligger ikke offentligt. Der har ikke været tradition for at det er åbent.
Hvilken tidshorisont er der for skolekøkkenet? Der er ikke en separat plan. Det vil afhænge af planen
for linjer på efterskolen.
15
Behandling af indkomne forslag
Forslag som generalforsamlingen skal behandle, skal være
skolen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen,
dvs. senest d. 10. april 2018.
Ingen indkomne forslag.
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Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter

Der er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg:
*Trine Klindt Wienigk (modtager ikke genvalg)
*Lean Lønne Schier (modtager ikke genvalg)
*Bent Knudsen (modtager ikke genvalg)
*Henrik Nonnegaard (modtager genvalg)
Herudover skal der vælges 2 suppleanter. Bestyrelsens
øvrige medlemmer er ikke på valg i år. Kandidater, der
ønsker at opstille til valg til bestyrelsen, kan melde deres
kandidatur under dette punkt. Se bilag for procedure.

Til valg opstiller:
Henrik Nonnegaard, far til barn i stjerneklassen og 3. Har siddet i bestyrelsen én periode. Vil gerne
fortsætte. Er landskabsarkitekt. Vil gerne arbejde sammen med de nye forstandere og være med til at
præge skolen.
Louise Ravn Nielsen har børn i børnehaven og 0. klasse. Synes fokus på trivsel, livslæring og
dannelsesperspektiv er vigtigt. Er journalist for TV2 Fyn. Har ikke specifik skoleviden.

Charlotte Olsen har børn i 6 og 8. klasse. Arbejder på Hospice Fyn i køkkenet. Vil gerne sætte sit præg
på skolens dagligdag og har lige nu tiden til at yde en indsats.
Maria Stampe, børn i 1. og 3. klasse. Børnefysioterapeut. Har erfaring med børne- og ungdomslivet ift.
instittution og skole. Har tidligere siddet i forældrebestyrelse i børnehave og synes det er spændende at
være i maskinrummet.
Andreas Krüger, barn i stjerneklassen. Vil gerne engagere sig her. Er partner i IT virksomhed og
iværksætter. Har arbejdet som badmintoninstruktør ift. børn. Synes det kunne være spændende at have
forskellige kompetencer i bestyrelsen.
Generalforsamlingen suspenderes, så forældrekredsen stemmer.
For forældrekredsen vælges Henrik Nonnegaard.
Generalforsamlingen genoptages.
For skolekredsen vælges Andreas Krüger, Louise Ravn Nielsen og Charlotte Olsen.
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Suppleanter, der skal vælges to. Man deltager først i bestyrelsesarbejdet ved frafald i bestyrelsen.
Tina Johansen forældrekredsen og Malene Ovesen skolekredsen stiller op.
Vælges med klapsalver.
Forslag om vedtægtsændringer i forhold til Bestyrelsen har et ønske om at skrive de interne revisorer
interne revisorer.
ud af vedtægterne, dette fordi vi ikke kan se formålet med
at beholde dem, når vi har eksterne revisorer.
Ændringerne består i at linjer bliver slettet i vedtægterne.
Se bilag for ændringer, det markeret med rødt foreslås
slette og det medføre ændringer i tal, markeret med gult.
Kommentar fra bestyrelsen.
De professionelle revisorer varetager opgaven i dag og bestyrelsen skal løbende holde øje med
regnskabet.
Det er en forældet model og andre skoler har afskaffet det.
Kommentar. Vil fraråde at det afskaffes, fordi der kommer flere og flere regler som skal overholdes.
Derfor foreslår han at intern revision laver stikprøvekontrol. Følger man budgetterne. Man skal
definere hvad intern revision er i vedtægterne.
Kommentar, hvis intern revision bevares er det to personer ekstra, som skal sættes ind i regnskabet af
skolens personale. Vi har valgt en bestyrelse til at varetage opgaven.
Kommentar, hvis man ikke har personer med økonomisk kompetence i bestyrelsen og vi ikke har
kendskab til ledelsens forhold til økonomi, er det en udfordring.
Bestyrelsen har lagt et konservativt budget. Så hvis det viser sig der er luft i budgettet, så bliver der
foretaget indkøb sidst på året.
Kommentar, den opgave er ikke blevet beskrevet eller løftet ift. intern revision indtil nu.
Der er indhentet viden om persondataforordningen og det ønskes der fortsat hjælp til.
Bestyrelsen kunne i fremtiden godt kunne tænke sig at trække på forældre via udvalg og dermed få
yderligere kompetencer.
Kommentar, bekymring om at der ikke fremlægges et budget. Det er en fejl som formanden tager på
sig.
Hvis man skal foregribe uhensigtsmæssig belastning af budgettet, så kan det ikke gøres ved en revision,
for revisorerne ser først tallene, når det er sket. Den funktion er der ikke nu.
Resultat af afstemning om afskaffelse af intern revision.
Ja 51
Nej 7

Blank 6
Der vil fortsat være intern revision det kommende år ift. proceduren for vedtægtsændringer.
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Valg af intern revisor

Der er én folkevalgt revisor på valg:
*Marianne Mygind (modtager ikke genvalg)

Leise er intern revisor og ikke på valg.
Kasper Jusslin stiller op. Han vælges med applaus.
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Evt.
Forslag om mere information fra bestyrelsen fx udsendt eller på forældremøder. Mere information om,
hvad der bliver arbejdet på.
Der bliver sagt tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.
Der bliver sagt tak til ordstyrer og referent.
Der deltog 78 personer i generalforsamlingen.
Tak for i aften med en sang

