Ekstra ordinær Generalforsamling for Forlev Friskole og Børnehus den 11. Maj 2022 kl 17
Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling onsdag d. 11. maj 2022 kl. 17.00 i Salen på Forlev Friskole.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. 2. gangs valg om vedtægtsændring:
Denne blev vedtaget første gang ved den ordinære generalforsamling 24/3-2022.
Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændringer med henblik på, at fremtidige bestyrelser har
muligheden for at afholde generalforsamlinger online og/eller kombineret med fysisk fremmøde:
- §7 stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i
hjemstedskommunen.
Forslag til ændring: §7 stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet
sted i hjemstedskommunen. Bestyrelsen har mulighed for også at afholde generalforsamlingen online.
- §9 stk. 2: Afstemninger foretages skriftligt, når blot et medlem fremsætter ønske herom.
Forslag til ændring: §9 stk. 2 Afstemning foretages skriftligt, når blot et medlem fremsætter ønske herom.
Dog vil afstemning via online deltagelse jf. §7 stk. 2, ikke kunne foregå skriftligt eller anonymt men alene ved,
håndsoprækning. Skriftlig afstemning kræver fysisk tilstedeværelse.'

3. Præsentation af Ny skoleleder
4. Bestyrelsen indstiller til ansættelse af ny skoleleder pr. 1/8-2022.
5. Eventuelt

Referat:
1. Bestyrelsen indstiller Brian som dirigent. Valgt. Varslet korrekt og beslutningsdygtig. Stemmetæller
Kristina Laugesen, og Anne Krogshave.
2. Vedtægtsændringen er vedtaget med 100% opbakning.
3. Sara fortæller kort om bestyrelsens bevæggrunde for at indstille Majse. Majse præsenterer sig selv, privat
og professionelt. Majse takker for indstillingen. Spørgsmål: Kristina Laugesen spørger om Majse kan give
nogle eksempler på hvilke opgaver der kan være. Majse svarer at vi skal ind og definerer hvorfor man vælger
skolen, hvad er skolen, hvordan man får flere elever, fastholder dem, samt danner de bedste rammer for
børn og personale nu fremad. Astrid spørger om hvad der bliver gjort for at passe på personalet efter en lang
periode med stort pres. Sara, Brian og Anne taler ind i at det er trygheden vi skal tilbage til. En far spørger om
vi kan fortælle lidt om ansættelsesprocessen.
4. Majse er ansat med 100% opbakning fra alle fremmødte.
5. Eventuelt: Niels at han synes der kommer for få til gf. Astrid spørger hvor mange timer lærerne kommer til
at undervise nu der er fratrådt 5. Årsagen er at der har været for mange lærere ift. antallet af eleverne samt
en utilstrækkelig benyttelse af undervisningstimer. Majse er i gang med en fagplan som skal godkendes af
bestyrelsen – der skal reduceres i timerne ja men i nogle fag ligger vi også højt ift. folkeskolen og det vil være
her der skæres ned. Af erfaring sammenlæses der ikke i dansk og engelsk på tværs af klasser, men der kan
samlæses i trivsel, fortælling og livsfilosofi. Der spørges til PR-strategien. Der bedes om at vi er mere synlige i
at at bede om hjælp til det frivillige arbejde, Bl.a. til hjemmeside og andre hverdagsting, blandt forældrene.
Stor ros til personaleparkeringen.
Bestyrelsen konstituerer sig således:
Formand: Sara Bensen
Næstformand: Gitte Lysehøj
Sekretær: Stella Viuf
Bestyrelsesmedlemmer: Brian Rolighed, Michael Jürgensen; Dorthe Carstensen; Kristian Kamper

