Formandens beretning til generalforsamling den 8. april 2014
God aften og velkommen.
Nu er det snart 11 år siden vi kunne byde velkommen til den første generalforsamling i Friskolen her i
Mammen. November 2003. Husk vores 10 års jubilæumsfest til efteråret, datoen er ikke helt fastlagt endnu.
Med den bemærkning vil jeg vil gerne byde alle velkommen til denne aften, hvor vi skal have en
gennemgang af året som er gået. 2013 var jo året, hvor vi havde vokseværk og vi gik fra at være 1 til at være
3,5. Vuggestuen(Som forhåbentlig snart er på vej til at blive en 100 % del af os) børnehaven, friskolen og ikke
mindst mammutten. Hvis vi ligger det sammen kan vi vel godt sige, at vi er 3,5 på Mammen Byvej 69. Nogle
vil mene, at det er gået over alt forventning, mens andre nok mener noget andet. Hver har jo sin egen
mening og det er en af de vigtigste årsager til, at vi arbejder i de frie tanker her i byen. Alle kan komme til
ordret og alle kan få lov til at tilkendegive sin mening samt holdning. Derfor glæder det mig at se så mange til
vores generalforsamling således, at vi kan få et bredt udvalg af input og kommentar i aftens forløb, samt et
bedt spektrum af forskellige personer med hver deres kompetencer i den kommende bestyrelse.
Jeg sagde sidste år, at vi kunne se tilbage på året, som er gået med stolthed og det mener jeg også gentager
sig i år. Der har selvfølgelig været opgaver i opstarten af vuggestue/børnehave, som vi kunne have gjort
anderledes, men er der ikke altid det? Hvis alle vidste hvad der skete i morgen kunne vi nemt have undgået
nogle af de tvivls spørgsmål, der opstår i sådan en proces, som det er at gå fra at være en kommunal afdeling
af noget mega stort, til at være en stor del af en mindre privatvirksomhed/friskole, hvor man jo bliver spurgt
om sin mening og hvor der også bliver spurgt ind til ens egne ønsker og drømme.
Det har været en noget anderledes oplevelse at overtage børnehave/vuggestue end det var at starte friskole
op, men et stort plus har været denne gang, at hele personalet er fulgt med. Det har været en stor årsag til,
at det er gået så gnidningsløs som det er, med en stærk leder i front. Det næste vi så skal arbejde på er, at vi
skal blive til 1 ikke kun på papiret, men også i vores arbejdsgange i daglige dagen, samt i vores fremtids
planer her i MammenFri.
Vi har haft vores visionsweekend i bestyrelserne og der blev der arbejdet med forskellige ideer og tanker.
Især blev der arbejdet med den nye skolereform og hvilken betydning den skal få eller kan få her i Mammen.
Der er ikke noget entydigt svar på dette. men vi har en god dialog med vores lærerstabel og ser frem til
skolestart 2014 med forskellige tiltag på dette område. Vi har også fået kigget på vores visioner og fremtids
ønsker, samt der blev også kigget på en strategiplan med hensyn til, at vi gerne skulle blive mere
sammenkørt i hele organisationen. Der blev også snakket om udvidelse samt renovering af eksisterende
bygninger da vi gerne hele tiden skulle optimere og forbedre rammerne for vores børn/elever samt
personalet på Mammen Byvej 69.
Vores målsætning for vuggestuens antal er jo tæt ved at være nået allerede ved år et og børnehaven viser
også gode tal. Med hensyn til skolen ligger vi også godt i svinget, men her skal vi til stadighed arbejde med at
bibeholde vores elever også i de lidt ældre klasser. Som der står i vores vedtægter for Mammen Friskole, er
vores målsætning at skabe de det hele menneske i Mammen. Der skal vi huske på den vision/vidensdeling
der sker fra de ældre elever til de yngre elever. Det er en af årsagerne til, at vi formår at skabe et helt
menneske ud af hvert enkelt barn set i lyset af deres forskellige behov. Som tingende ser ud nu i forhold til
de store klasser er det uforudsigeligt at sige hvor mange af de store elever der bliver på Mammen friskole,
men det skulle vi gerne have ændret i fremtiden til, at det slet ikke var en tanke der er i spil, det skulle gerne

være en naturlig ting at blive ved med at gå tiden ud her i Mammen da vores undervisning gerne skulle stå til
måls med andres.
I efteråret havde vi en arbejdsweekend, hvor vi fik lavet de mest utrolige ting for næsten ingen penge. Tak
for det. Vi har jo her i foråret en ”pyntelørdag” i forbindelse med vores skolelørdag. Det er en lørdag hvor
der kun vil blive lavet småprojekter. Til efteråret vil der være en arbejdsweekend den 2 sidste weekend i
september, og der vil der være mulighed for at lave nogle større projekter. Det er en weekend som
bygningsudvalget vil står for koordineringen af de opgaver, der vil være realistisk at nå på en weekend. Der
er blevet arbejdet med en ny udformning af vores udvalg og deres sammensætning. Den vil ikke blive
fremlagt før end alle ideer er blevet gennemtænkt, således at vi kan få vores udvalg til at fungere optimalt i
fremtiden. Vi skal huske på at udvalgene er hele grundstammen i sådan en organisation som vores.
Udvalgene vil også skulle spænde over hele Mammen Byvej 69 således, at udvalgene vil gå på tværs helt fra
vuggestuen til afgangsklassen i skolen. Vi vil senere høre nogle korte indslag fra de forskelige udvalg om hvad
de arbejder med lige nu og her.
Sidst år blev Byparken nævnt og jeg vil også lige fortælle at den er blevet færdig, men de sidste midler fra EU
lader sig vente på sig. Her skal vi takke Borgerforeningen for, at de har lagt pengene ud. Der har været en del
aktivitet i sommerens løb og det er dejligt at se den bliver brugt. Jeg vil gerne ligge op til alle at holde øje
med den, da vi gerne skulle undgå hærværk o.l. den skulle også gerne stå om mange år.
Som alle jo har set så har vi gang i vores projekt med at forny vores legeplads til børnehaven/vuggestuen og
her i den sidste månedens tid har vi haft folk til at opsætte flere nye fornyelser. Det er også her skønt at se at
vi her i Mammen står ved hvad vi lover. Flere varme hænder uden at gå på kompromis med resten. Det
koster selvfølgelig og igen i år har vores økonomigruppe arbejdet med vores budget. Det har været en større
proces i år, da vi har sammenlagt vores økonomistyring under et, således at det er nemmere at se en løbene
status og det vil også gøre det nemmere at kunne lægge et budget i fremtiden. Jeg tror ikke, at de eller vi
havde forudset at det vil være en så stor opgave, men jeg vil gerne takke alle for den store arbejdsindsats
det har krævet. At det samtidig kom med, at vi også fik vores kontor omstrukturering sat i værk har ikke gjort
processen nemmere. Vi har som resultat af dette måtte sige farvel til Anne Marie og det er jo ikke positiv at
måtte sige farvel til de ansatte, men at vi også snart må sige farvel til Sonja efter et lang sygdomsforløb gør
jo ikke tingende nemmere.
Vi har en lang aften foran os og jeg vil ikke bruge mere af jeres tid, andet end at ønske hele vores personalet
tillykke med endnu et godt år, hvor alle har vist en kampånd og et fællesskab, som vi kan være stolte af her i
Mammen. Jeg vil samtidig også ønskes vores skoleleder(Dynes) tillykke med 2013. Det var et år hvor der
skulle implementeres meget nyt fx en nyt kontor struktur desuden fik du en ny højre hånd i form af en
institutionsleder, Linda Jensen. Jeg vil også benytte lejligheden til at ønske Linda tillykke med vores flotte
resultat. Det har du også haft stor indflydelse på. Samtidig vil jeg også slutte med at ønske alle vores
forældre tillykke med et godt år i MammenFri og vi i bestyrelsen ser frem til et nyt indholdsrigt år med fokus
på trivsel og velvære på Mammen Byvej.
Med venlig Hilsen
Peter Rasmussen
Formands i bestyrelsen

