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GENERALFORSAMLING VEJEN FRISKOLE
Torsdag den 25. juni 2020 kl. 19.00 – 20.30
1. Valg
•
•
•

af dirigent
Steen Nielsen er valgt.
Dagsorden er udsendt rettidigt og er godkendt.
Gitte og Randi er valgt som stemmetællere.

2. Bestyrelsen aflægger beretning
• Se særskilt beretning på hjemmesiden.
• Beretningen godkendes.
3. Skolelederen aflægger beretning
• Se særskilt beretning på hjemmesiden.
• Spg.
- Hvad havde vi hørt om i beretningen, hvis der ikke havde været
corona? Skoleleders svar: uddybelse af arbejdet omkring
revitalisering af skolens fødselsdag samt arbejdsdagene. Samt
formentlig om en spændende emneuge hvor bl.a. en grundtvig statue
skulle have været skabt.
- Bliver skolens fødselsdag 2020 aflyst eller udskudt. Det forventes at
fødselsdagen 2020 aflyses helt, og at næste fejring bliver 2021fejringen.
- En forælder roser det pædgogiske arbejde, som – anført af Vibeke –
synes optimeret i 2. Klasse.
• Beretningen godkendes.
4. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering
• Generelt rigtig flot regnskab for 2019, med et større overskud end budgetteret.
For flere informationer se særskilt regnskab.
• Processen omkring ventilation er genoptaget. Der er indhentet samt valgt tilbud.
Planen er at processen om at lave ny ventilation påbegyndes i kommende
skoleår.
• Svar på spg.
- Ventilationsanlægget i de nye bygninger er ikke ulovlige, men desværre
utilstrækkelige, hvorfor hele skolen skal have ny ventilation. Det er
nødvendigt/need to at få ventilationen lavet.
- Møbler til mellemtrinnet indkøbes i kommende skoleår.
• Kasserens beretning godkendes.

kontakt@vejenfriskole.dk
www.vejenfriskole.dk
CVR-nr. 21 01 83 76
Bank: Merkur 8401-4256816
Læborgvej 14, Læborg
6600 Vejen
Tlf. 75 36 64 11

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Jacob Damgaard Schmidt (genopstiller).
Kristina Søe Høyrup (genopstiller).
Allan Stølegaard (genopstiller ikke)
• Jacob vælges ind i forældrekredsen.
• Kristina vælges ind i forældrekredsen.
• Peter vælges ind i skolekredsen.
•
6. Valg af suppleanter
• Pia Hasselstrøm stiller op som suppleant i forældrekredsen.
• Allan Stølegaard stiller op som suppleant i skolekredsen.
•
Mens stemmerne tælles op har vi:
a. Fremlæggelse af tilsynsrapporten for skoleåret 2019/2020. Se rapporten på skolens
hjemmeside – en rapport skolen kan være stolte af.
b. Orientering om planerne vedr. byggeri af ny børnehave.
• Mikkel Frostholm fortæller om processen op til nu. Næste led i processen er
inddragelse af arkitekt, der skal lave et egentligt skitseforslag. Dernæst skal der
indhentes forhåndsgodkendelse.
• Håbet er at søheste- og delfinhuset kan blive stående under byggeprocessen,
således der kun skal ske alternativ husning af blækspruttebørnene.
c. Orientering om Vejen Kommunes planer om byggegrunde i Læborg v. Formand for
Lokalrådet Steen Nielsen.
• 2 ha der grænser op til Læborgvej, hvor der i skitseplanen er tænkt i
naturgrunde.Ca. 8-10 grunde.
• Skitsen til den nye lokalplan er undervejs, og skal i høring førend den endelige
beslutning træffes.
• Håbet er at området er byggemodnet til 2021.
7. Indkomne forslag
• Der er ikke kommet nogen forslag.
8. Eventuelt
• Valg af ny tilsynsførende på Vejen Friskole, da Peter har udtjent de tilladte 6-år
som skolens tilsynførende. Bestyrelsen foreslår Werner Sternberg der er tidligere
skoleleder på Aabenraa Friskole. Werner vælges som ny tilsynsførende.

