Referat af ordinær Generalforsamling
d. 4. maj 2017
Da bestyrelsen ikke havde modtaget punkter til dagsorden, ser dagsorden og referat
således ud.

1. Velkommen ved bestyrelsesformand Jørgen Nielsen
2. Valg af referant
Trine Holm Karlsen vælges.

3. Bestyrelsen aflægger beretning og forelægger den reviderede årsrapport til orientering v.
formand Jørgen Nielsen
Skolens retning og identitet:
Bestyrelsen har i det sidste års tid sammen med personalet arbejdet meget med på skrift at definere
friskolens strategi og Mål. Det synes vi der er kommet et godt dokument ud af som er lagt ud på vores
hjemmeside hvor man kan kigge nærmere på denne og andre dokumenter som beskriver friskolen,
hvad vi gør, hvordan og hvorfor.
Vi har fået en mere tydelig identitet. Også i kraft af at vi nu har været her som skole i snart to år. Det
synes jeg faktisk er ret stærkt gået af os alle sammen.
Vi er en bestyrelse der arbejder aktivt med hvad vi kan gøre bedre for Skolen. Derfor deltager vi i
Friskoleforeningens arrangenenter, hvor vi mødes med andre friskolebestyrelser og forsøger at lære af
deres erfaringer så vi i videst mulige omfang undgår at lave samme fejl som andre friskoler allerede har
gjort.
Elevtal:
Lige nu er vi 24 elever. Der ud over har vi 9 elever til den kommende 0. klasse og 2-4 i ældre klassetrin
starter efter sommerferien eller før. så vi forventer at blive 34-38 børn fra sommerferien. Og vi har
allerede nu flere tilmeldte til 2018 og efterfølgende år.
Økonomisk budgetterer vi realistisk set med en tilgang på 10-15 elever om året fremad rettet. Vedr.
Økonomien:
Ifølge vores revisor Ulla fra Beierholm ser skolens økonomi meget positivt ud. Vi kom ud af 2016 med et
acceptabelt underskud på knap 120.000,- et underskud som er delvist finansieret af forældrelånene fra
2015 og vi har afskrevet på kort tid på vores opstart anlægsarbejder. Vi ser ud til at komme ud af 2017
med et overskud på t.kr. 168 med et børnetal på 32. Vi har brugt 82% af vore udgifter på vores
kerneydelser, undervisning af børnene. Revisoren vurdere at det skal vi være stolte af, det er der ikke
mange friskoler der formår. Vi har fået flere midler ind i skolepenge end budgetteret men også brugt
mere på lønninger. Vi har arbejdet meget med Friskolens fremtidige adresse men det kommer Lise
nærmere ind på efterfølgende.
Ellers vil jeg runde af med at sige tak til alle jer forældre, for jeres tillid til at vi i Børnenes Akademi kan
hjælpe med til at gøre jeres dejlige børn til nogle glade - hele og dygtige mennesker.
Uden dem havde vi ikke denne skole. Tak for jeres store stykke arbejde på vores arbejdsdage og i den
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ugentlige rengøring og et stort tak til de frivillige hjælpere i komfritteren.
Og tak til resten af bestyrelsen for det store stykke arbejde i har lagt her.

4. Den reviderede årsrapport til orientering:
Regnskabet for 2016 viser et underskud på t.kr. 120, hvor vi havde budgetteret med et underskud på
t.kr. 34. Underskuddet er delvist financieret af forældrelån, og budgetoverskridelsen kan blandt andet
forklares med at der var budgetteret med en elev mere i skoledelen og fem flere I SFO-delen end det
faktiske. Vi har fået mere i tilskud til børn med vanskeligheder men brugt flere penge på lærerlønninger
og haft ekstraudgifter til PR, vedligeholdelse og revision. Vi har derudover afskrevet bygningsmæssige
installationer over en kort periode (to år), da vi forventede at flytte fra de nuværende bygninger i
sommeren 2017.Resultatet er tilfredsstillende da skolen stadig er i opstartsfasen. Hele regnskabet vil
være at finde på skolens hjemmeside under referatet af bestyrelsesmøde.

5. Skoleinfo ved Lise Kranz:
I samarbejde med Tækker Group, har Friskolen Børnenes Akademi arbejdet på at flytte til bydelen Nye allerede i år. Grundet planloven, har kommunen desværre givet afslag på at lave skole, på den ønskede
grund på Elstedvej. Vi arbejder forsat i tæt samarbejde med Tækker Group om at finde en ny god
placering til vores skole i Nye.Tanken er nu en placering i helt nye bygninger ved bytorvet– centrum af
Nye. Se billedet af Nye centrum på billedet nedenfor eller læs mere i lokalplanen her. Dermed bliver
Friskolen på Møgelgårdsvej et år endnu, og ser frem til at flytte til Nye i 2018.

6. Tilsynsførende Lars Elmøe fremlægger tilsynsrapport:
Lars har været lærer, skoleleder på bla. en friskole som han har været med til at starte op.
Du kan læse hans rapport her, eller altid finde den på vores hjemmeside under emnet ”Om Skolen”.

7. Intro til valg med info om ”Friskolens venner og skolekreds” v. Trine Holm Karlsen
I vores vedtægter står der beskrevet at bestyrelsen skal bestå af mindst 2 forældrerepræsentanter og
derudover repræsentanter fra skolekredsen. Denne skolekreds har vi indtil nu ikke defineret klart på
vores skole. Det gør vi nu. Og dette er den tekst som vi vil skrive ud på fabcebook og hjemmeside.
Som friskole har vi valgt at vores have et bagland for vores skolevirksomhed - et bagland, der definerer
og bakker op om friskolens værdigrundlag. På Friskolen Børnenes Akademi består baglandet dels af
forældre til børn på skolen og dels af andre borgere og interesserede, der gerne vil bakke op om
friskolen. Forældrene organiseres automatisk i forældrekredsen og andre interesserede organiseres i
skolekredsen. Friskolens bestyrelse sammensættes af medlemmer fra henholdsvis forældre- samt
skolekreds. Et medlemskab af skolekredsen giver stemmeret til friskolens generalforsamling, der
afholdes om foråret. Medlemmer vil automatisk blive inviteret til skolearrangementer i løbet af året og
vil kunne følge skolens gang via elektronisk udsendte nyhedsbreve.
Man er automatisk medlem af Forældrekredsen, hvis man har forældremyndigheden over et barn i
skolen. Andre voksne omkring barnet f.eks. bonusforældre og bedsteforældre kan via medlemskab af
skolekredsen også have direkte indflydelse på friskolens virke. På samme måde kan andre f.eks.
borgere i omegnen, der gerne vil bakke op om skolens værdigrundlag, melde sig ind i skolekredsen og
således have indflydelse på skolens virke. Kommende forældre kan eventuelt melde sig ind i
skolekredsen nu og senere overgå til forældrekredsen, når barnet er startet på skolen.
Man kan søge om optagelse i Friskolens venner og skolekreds ved at udfylde nedenstående formular.
Det koster 100,- kr. at være medlem om året. Når man først er godkendt skal medlemsgebyret
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indbetales.
Læs evt. mere om forældrekreds og skolekreds i skolens vedtægter her!

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen:
Jørgen Nielsen og Trine Holm Karlsen blev genvalgt, og nyvalgte medlemmer er Marie Roslet og Kristine
Worre Road Thastum.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
Da skolen pt. ikke er repræsenteret med en defineret skolekreds, foretages valget mellem skolens
forældre. Dette vil være muligt til næste år, når skolen har en veletableret skolekreds.

10. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds
Lotte Waltersdorff-Lassen og Gitte Skipper blev valgt som suppleanter.
Bestyrelsen er pr. dags dato sammensat således og konstitueres d. 18. maj 2017.
Jørgen Nielsen
Trine Holm Karlsen
Bodil Agdrup
Caroline Dalgaard
Thomas Boesen
Marie Roslet
Kristine Worre Road Thastum
Gitte Skipper
Lotte Waltersdorff-Lassen
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Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
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Suppleant
Suppleant

Forældrekreds
Forældrekreds
Skolekreds
Forældrekreds
Forældrekreds
Forældrekreds
Forældrekreds
Forældrekreds
Forældrekreds

11. Tak for i aften

Den blå cirkel illustere den adresse vi oprindeligt skulle være tilflyttet i 2017, og den røde illusterer området
hvor skolen forventes opstillet i 2018.
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