Referat fra ordinær generalforsamling 2018
Afholdt

på MammenFri tirsdag den 18. april kl. 19

Tilstede var ca. 60 forældre og personaler bredt fordelt over alle 3 afdelinger, samt skolens
tilsynsførende.

Benita startede med at byde velkommen, og efter en fællessang, foreslog hun Anders Olesen som
aftens dirigent, der var ikke andre forslag, så Anders blev valgt. Anders startede med at
konstatere at generalforsamlingen, var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtigt.
Derefter gennemgik Anders dagorden, og foreslog at generalforsamlingen hørte de 4 beretninger
om årets gang, før muligheden for spørgsmål. Anders spurte om der var indvindinger til dette
hvilket ikke var tilfældet eller om der var spørgsmål, til dagsorden, hvilket heller ikke var
tilfældet, hvorefter han gav ordet til Skolens tilsynsførende Henriette Mønsted, der aflagde
beretning.
Henriette afsluttede med at fortælle at ministeret har ændret formen på den rapportering de
tilsynsførende skal aflægge, men at hun også fremover vil lave en traditionel beretningen magen
til den der lige var aflagt.
Efterfølgende gav Anders ordet til formand Benita Johansen, der indledte med en fortælling om
en bæverfamilie.
Mikael aflagde skolens samlede beretning og slutteligt aflagde Jane beretningen fra Børnehave,
Vuggestuen og SFO.
Anders tog ordet, igen og opsummerede de 4 beretninger og spurgte om der var spørgsmål til
hver enkelt beretning.
Der var en enkelt kommentar til arbejdet med værdierne, med forslag til at genindføre
sangaftenerne for at arbejde med de Grundvig /koldske tanker.
Desuden var der et par enkelte spørgsmål omkring onsdagsklubben, Heine fortalte at det er for
alle forældre uanset om man kun vil snakke, og at man mødes i ulige uger.
Der var spørgsmål til beslutning om ikke at have studerende i SFOen, Mikael fortalte at
stabiliteten og de faste rammer for eleverne var begrundelsen for beslutningen, samt at
beslutningen ikke er permanent.
Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningerne der dermed blev godkendt.
Derefter gennemgik Kassereren nøgletallene og fortalte at regnskabet naturligvis stadig er til
afhentning ved Mikael såfremt dette ønskes.

Året udviste et overskud på 723.000. kr.
I 18 budgetteres med overskud på 273.000, samt større udgifter til støtteelever, foruden
fastansættelsen i SFO / skole
Der var ingen spørgsmål fra salen.
Bestyrelsens foreslår uændret kontingent til MammenFrikredsen, der pt er på 250,- / familie samt
150,- for enkeltmedlemmer.
Dette blev vedtaget.
Derefter holdes en kortere kaffepause inden valgene til den ny bestyrelse.
Som stemmetællere vælges Line, Helle & Lene.
Anders spurgte om alle tilstedeværende havde modtaget stemmesedler, og opsummerede derefter
reglerne for de enkelte valg, hvorefter Erik Dalby fortalte lidt om hvad bestyrelsen arbejder med,
samt hvor & hvornår man mødes.
Der stilles forslag til bestyrelses medlemmer for BH & VS og efter en kort præsentation
stemmes der.
Jacob Harming vælges for børnehave / vuggestuen
Dernæst stilles der forslag for Forældrekredsen og efter en kort præsentation stemmes der.
Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
Jan Madsen og Jacob Henriksen er valgt for forældrekredsen.
Slutteligt stilles der forslag til bestyrelses medlemmer for MammenFrikredsen og efter en kort
præsentation stemmes der igen.
Rasmus Kirkegaard er valgt
Derefter, stilles der forslag og stemmes om suppleant pladserne på tilsvarende måde.
Jens Bastrup vælges for børnehave / vuggestue
Michael Johansen vælges for forældekredsen
Jeanette Jernholm vælges for mammenFrikredsen
Anders gav ordet til de forskellige udvalg for en kortere beretning.
Danni fortalte lidt om året fra Bygningsudvalget der er bl.a. planlagt pyntelørdag 26/5 og
arbejdsweekend den 6 & 7 oktober og han slog et ekstra slag for onsdagsklubben.
Dynes fortalte fra Markedsførings udvalget, hvor man arbejder med deltagelse i Open by nigth i
Bjerringbro løbet af 2018 desuden har man fået en fin placering i en ny folder måltettet mod
tilflyttere til lokalområdet.
Signe berettede fra mad & aktivitetsudvalget, hvor man kun mødes 2 gange om året og fordeler
opgaverne hen over året, de har en intern Facebook-gruppe hvor man internt kan bytte opgaver
desuden modtager man på denne måde en reminder forud for ens opgaver så der er praktisk talt
ingen smuttere….

Betina fortalte fra Legatudvalget, hvor man har modtaget udstyr til BH.
Steffen fortalte fra IT, hvor opgaverne har gået på Cromebooks, desuden er serverrummet ryddet.
Antallet af medlemmer i rengøringsudvalget er fordoblet så der nu er 2 medlemmer, man
afsender en SMS i den uge man skal gøre rent fortalte Anja, desuden fortsættes der med 2 årlige
hovedrengøringer.
Helle fortalte fra kordineringsudvalget, hvor der ikke er meget nyt

Under evt blev der talt om manglende opringninger såfremt tyverialarmen starter, når man gør
rent. Der skal ringes til det nummer der er angivet direkte på alarmen samt oplyst på det papir
der udleveres sammen med rengøringsnøglen. kodeordet skal oplyses til alarmcentralen for at de
ikke skal reagerer på alarmen.
Peter fortalte af Mammen igen skal deltage i lokaldysten dette finder sted den 14/6 kl 17:30
Der var ikke andet under evt. derfor afsluttede Anders generalforsamlingen og takkede for god ro
og orden og gav ordet retur til Benita, der også takkede for aftenen.
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