Referat af ordinær generalforsamling på Viby Friskole
Torsdag d. 28.4. 2011 kl. 19

Fra kl. 18.30 var der et mindre traktement. Kl. 19.00 startede generalforsamlingen med
optræden af skolens kor. Herefter fællessang: ”Det er i dag et vejr” og ”Det er forår, alting
klippes ned”
Velkomst ved skolens formand, Søren Rotvig Erichsen

1) Valg af dirigent og stemmetællere
Dirigent: Finn Jørgensen blev valgt
Stemmetællere: Carsten Peitersen og Anne Carlsen blev valgt
Finn Jørgensen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

2) Beretninger fra bestyrelsen og skolelederen
Årsberetningerne blev fremlagt af bestyrelsesformand Søren Rotvig Erichsen og skoleleder
Per Krøis Kjærsgaard. Beretningerne kan læses på skolens hjemmeside.
Mellem de to beretninger så forsamlingen en lille film fra flyttedagen 7. feb. 2011
Kommentar: Også en stor tak og ros til skolelederen for hans kæmpe arbejdsindsats i
forbindelse med købet af Rådhuset.

3) Det reviderede regnskab forelægges til orientering
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Klaus Sørensen
De overordnede konklusioner er skitseret her:
Budget på køb af ”rådhus”, renovering og flytning holder fint.
Regnskabsresultat 2010 bedre end budgetteret. Der blev tale om et overskud på
318.850 kr, før ekstraordinære poster. Budgettet fra april 2010 arbejdede mod et overskud
på 41.000 kr.
Færre elever pr. 5/9-2010: 130 mod budgetteret 133 men dog over de 128, som blev
indregnet i budget ”dårligt scenarium”
Pr. 5/9-2011 er der budgetteret med 138 elever - pr. 28. april 2011 er der 137 elever
på skolen.

Fremadrettet udfordring:
- ”Regeringens genopretningsplan” reducerer statstilskuddet frem mod 2014
- Kommunen har fjernet tilskud til SFO
Budget 2011 indeholder et underskud på 390.325 kr (budget fra april 2010 for 2011:
underskud 318.000 kr)
Spørgsmål: Var de manglende indtægter (efter genopretningsplan og bortfald af SFO tilskud)
med i 5 års budgettet?
Svar: Vi kendte ikke udfordringen sidste år, og de var derfor ikke med. Vi mener dog, at vi er
bedre rustet til at imødegå udfordringerne i de nye rammer.
Spørgsmål: Hvad med skolens fyr?
Svar: Fyret skal nok skiftes ud, fordi det er for dyrt i drift. En forælder på skolen er
miljøplanlægger og ham vil vi konsultere, inden vi tager stilling til, hvad det skal være. Vi vil
også overveje alternative energikilder.
4) Skolens tilsynsførende aflægger beretning
Der var afbud fra skolens tilsynsførende, Leif Bo Poulsen, så beretningen blev fremlagt af
dirigenten. Tilsynserklæringen kan læses på skolens hjemmeside.
Spørgsmål: Er der en grænse for, hvor mange timer en tilsynsførende han skal komme på
skolen?
Svar: Ja, minimum fem dage. Han kommer uanmeldt om morgenen, hvor han har planlagt
hvilke timer han skal være med i. Leif Bo Poulsen har for længe siden meddelt, at han
stopper på skolen som tilsynsførende pga. alder. Vi ønsker ham alt godt fremover og siger
tusind tak for mange års godt samarbejde.
5) Valg af ny tilsynsførende
Forældrekredsen skal vælge den nye tilsynsførende på en generalforsamling.
Bestyrelsen foreslog en ny tilsynsførende: Laura Lundager Jensen, som desværre ikke kunne
være på mødet på grund af udlandsrejse. Bestyrelsesformanden præsenterede derfor Laura
Lundager Jensen, som derefter blev valgt som skolens tilsynsførende for en treårig periode.

6) Rejseforeningen
Rejseforeningen hedder i virkeligheden ”På eventyr med Viby Friskole”. Den blev oprettet
efter sidste års generalforsamling. Formålet med foreningen er, at skaffe penge til de ældste
elevers lejrskoler/rejser.
Orientering om skolens rejseforening fremlagt af Hanne Larsen (mor til Oliver i 7. klasse).
”På eventyr med Viby Friskole” er en forening, som alle kan være medlem af. Det koster 100
kr. at blive medlem. De står bl.a. for mange caféer til arrangementer på skolen, hvor de

sælger kaffe, te og kage, men den store tjans er oprydning efter Roskilde Festival. Der er på
nuværende tidspunkt 69 betalende medlemmer. Pengene bliver givet som tilskud til 7., 8. og
9. klasses rejser. Desuden får skolelederen en pulje penge, som økonomisk trængte forældre
i fortrolighed kan søge til rejser og lejrskoler.
7) Skolens pædagogiske profil.
Orientering om den forestående proces omkring afklaring og tydeliggørelse af skolens
pædagogiske profil
Orientering fremlagt af skoleleder Per Krøis Kjærsgaard:
Skolen er i dialog med en konsulent, som har rådgivet os i opstartsprocessen. På pædagogisk
weekend blev processen skudt i gang for de ansatte ved først at høre et oplæg om
Grundtvig-Koldsk pædagogik og skolesyn og derefter arbejde med skolens kerneværdier. I
efteråret skal både forældre, bestyrelse og konsulent inddrages. På baggrund af processen
skal vi hen over vinteren formulere skolens pædagogiske profil på skrift. Resultatet skal
dernæst færdigbehandles på pædagogiske weekend og generalforsamlingen 2012.
Spørgsmål: Bliver eleverne også spurgt til råds?
Svar fra skolelederen: Vi er ikke gode nok til elevindflydelse, men vi er opmærksomme
herpå, og netop den forestående profil-proces skal gerne hjælpe til at styrke området.
Forslag: Prøv at inddrage alle aldersgrupper i processen.
8) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Jens Andersen (skolekredsen) – modtager genvalg
Irene Lusty (forældrekredsen) – modtager genvalg
Hans Hansen (forældrekredsen) – modtager ikke genvalg
Jens Andersen - Har Christian i 4. klasse og Lauritz i kommende 0. klasse
Irene Lusty - Har Cathrine i 7. klasse og Malthe i 4. klasse
Signe Glad op, har Bertram i 1. klasse
Alle tre blev valgt uden modkandidater.
9) Valg af to suppleanter
Bestyrelsen foreslår:
Sika (mor til Smilla i 3. klasse, og Silje i kommende 0. klasse) (skolekreds)
Jesper Vestergaard (far til Nicoline i 0. klasse) (forældrekredsen)
Begge blev valgt uden modkandidater
10) Indkomne forslag – ingen

11) Eventuelt
Spørgsmål fra bestyrelsen: Hvordan var oplevelsen/opfattelsen af forældreovertagelsen den
1. april?
Mine to børn synes det havde været en rigtig god dag.
Var selv i SFOén, det var rigtig godt.
Var i 1. klasse, det var en rigtig god oplevelse, en fantastisk dag.
Generelt super godt.
Enkelte elever synes måske, det var lidt svært, at der foregik noget helt andet og at der
var mange nye ansigter.
Ærgerligt at nogle klasser lavede deres egen SFO
Skolelederen informerede om flyglet. Vi fik 100.000 kr. af A.P. Møller + 20.000 kr. fra skolen
til at købe et flygel for. Vi har imidlertid mistet tilliden til forhandleren, som påtog sig et
sponsorat, så bestyrelsen skal nu afgøre, hvilket flygel vi skal købe.Med et flot flygel har vi
også mulighed for at afholde andre arrangementer. Bl.a. kommer Roskilde musikskole og
afholder deres forårskoncert.
Spørgsmål: Fortsætter vi med højskoleaftener og lign. for der er jo nogle nye muligheder nu?
Svar: Ja, det vil vi gerne og vil gerne høre forslag.

Formanden takkede dirigenten for udførelsen af hvervet og de fremmødte for en god aften.
Afslutningssang: ”Go’ nu nat”
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