Ringsted Lilleskole
Fordi vores børn er vigtige
d. 21. april 2022

Referat fra
Generalforsamling på Ringsted Lilleskole
Torsdag d. 21. april 2022 kl. 19.00
Ringsted Lilleskoles årlige ordinære generalforsamling torsdag d. 21. april 2022 kl. 19.00.
Referent: Britta Henriksen
25 stemmeberettigede deltagere.
Fremlæggelse af tilsynserklæring
Birk har tilbragt 3 dage på skolen. Se tilsynserklæring på hjemmesiden
Alle formalia er i orden
Som forældre kan I være sikre på at jeres børn har samme muligheder som i folkeskolen. Skolens kultur kan
fornemmes i dagligdagen (venlighed og engagement) og giver et godt fundament for læringen.
Vi har en god skole som vi kan være glade for.
Konklusion: Den samlede undervisning står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Valg af tilsynsperiode:
Bestyrelsen foreslår en ny 2 årig periode. Det er godkendt
Valg af antal tilsynsførende:
Bestyrelsen foreslår at der fortsat er én tilsynsførende. Det er godkendt

Valg af tilsynsførende:
Bestyrelsen foreslår Birk Christiansen fortsætter. Det er godkendt

Spørgsmål:
Ingen spørgsmål

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
Lone Mortensen blev valgt til dirigent
Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og mødet er dermed
lovligt.
Der er valgt to stemmetællere:
Line Muller Tribler
Ulrik Hald

2. Bestyrelsesformandens beretning
Se bilag
3. Fremlæggelse af den reviderede og godkendte årsrapport til orientering ved bestyrelsen
Martin J. Pedersen samt regnskabsfører Lena Christensen
Præsentation af resultatopgørelse, balance pr. 31.december 2021, elevantal, antal elever i forhold til
lærer/pædagoger, omkostninger pr. årselev samt udvikling i forhold til gennemsnit af sammenlignelige
friskoler. Forældrebetaling er på samme niveau som de andre skoler.
Årsrapporten kan downloades fra skolens hjemmeside under punktet ”Generalforsamling 2022”

4. Fremlæggelse af det vedtagende budget til orientering
Budgettet kan ses på hjemmesiden
Spørgsmål: Er der planer om klub for 5. klasse og op
Svar: ja der arbejdes med at fastholde de lidt ældre elever. Men det skal undersøges om det er
bæredygtigt. Hvad er behovet, lige nu er der mange der falder fra i 4.klasse (i år er der mange fra 4.klasse).
Der sendes et skriv ud fra Oasen

5. Valg til bestyrelsen.

Der er valg til suppleanter



Ida Rye Bøgedal
Anne Mette Christiansen

De 2 valgte meldte deres kandidatur forud for generalforsamlingen, da der var 2 pladser og 2 kandidater
var der ikke behov for afstemning.

6. Indkomne forslag
Ingen forslag
7. Eventuelt
Spørgsmål: Er der pejlemærker for udvikling af skolens fysiske rammer?
Svar: De er under udarbejdelse og der kikkes på håndværksmæssige faglokaler og Oasen. Bestyrelsen er i
gang med dialog med arkitekt og banker, der vil blive meldt samlet ud når bestyrelsen er lidt længere i
processen.

