Referat
Generalforsamling 2016
Grindsted Privatskole d. 5.oktober 2016 kl.19-21.
Tilstede fra Bestyrelsen: KØ- Knud Østergaard, SS- Steen Søvndal, JH - Jan Håhr, LC- Lars Christensen,
JS- Jesper Secher, AH-Anette Hartmann, NHH- Ninette Høj Hansen, TJ- Thomas Jacobsen, RK- Rikke
Kjær, AL- Annette Lundgaard, BBJ- Betina Bremer Jørgensen
Afbud: TM
1.   Velkommen ved formand Knud Østergaard.
KØ bød velkommen.
2.   Valg af dirigent.
Som dirigent vælges Ane Vandborg, som konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og
beslutningsdygtig.
3.   Valg af stemmetællere.
Som stemmetællere vælges Rikke Kjær og Thomas Jacobsen.
4.   Formandens beretning.
KØ fremlægger formandens beretning , som godkendes.
Den fulde ordlyd findes på skolens intranet, og skolens hjemmeside.
5.   Fremlæggelse af godkendt regnskab 2015 ved Jan Håhr.
JH fremlægger det godkendte regnskab.
Regnskab og årsrapport kan rekvireres ved henvendelse til skolens kontor.
6.   Fremlæggelse af godkendt budget 2016 ved Jan Håhr.
JH fremlægger det godkendte budget. Budgettet kan rekvireres ved henvendelse til skolens kontor. JH
forklarer at flere børn og i perioder lav bemanding har givet et overskud på lønudgifterne.
Låneomlægningen udgjorde en besparelse på 200.000 kr.
7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer:
KØ forklarede stemmereglerne. Hvert hjem har 1 stemme pr. deltagende forældre. Det er muligt at
have en fuldmagt med fra den anden forældre.
Fra bestyrelsen er følgende på valg:
Knud Østergaard (modtager genvalg)
Jan Håhr (modtager genvalg)
Jesper Secher (modtager genvalg)
Steen Søvndal (modtager ikke genvalg)
KØ foreslog Søren H. Simonsen til bestyrelsen.

Da ingen andre ønskede at stille op, var der fredsvalg. De valgte er de 3 som modtog genvalg, og som
nyt medlem Søren H. Simonsen.
8.   Valg af 2 suppleanter.
Følgende blev foreslået:
Peter Friis
Ane Vandborg
De blev begge valgt.
1.   Suppleant blev Peter Friis
2.   Suppleant blev Ane Vandborg
9.Børnehaven Lindetræets repræsentant til bestyrelsen præsenteres.
Repræsentant ikke tilstede, og præsenteres derfor ikke.
Dagsorden suspenderes: Generalforsamling for Grindsted Privatskoles Støtteforening.
10.Indlæg fra skolelederen:
Skolelederen havde et indlæg om bla. Foretagsomhed og virksomhedssamarbejde. Der blev vist indslag fra
TV SYD, 3.kl. i teknologi lejligheden i Sdr.Omme. Hele indlægget kan læses på skoleintra.
11.Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
12.Evt.
KØ gav Steen Søvndal en afskedsgave fra bestyrelsen.
En forældre syntes at det er uheldigt, at skole lørdagen falder på FLL dagen. AL svarede at det var helt
bevidst, og at man fra skolens side håber, at mange vil køre til Billund og se det. Der foreslås samkørsel.
En anden forældre havde et ønske om, at det at bade efter idræt blev en naturlig del. AL svarede at dette pt.
ikke er muligt pga. manglende faciliteter på skolen.
Bestyrelsen konstituerede sig efter endt generalforsamling.
Formand Knud Østergaard
Næstformand Jesper Secher
Kasserer Jan Håhr
Sekretær Anette Hartmann

	
  
__________________________
Knud Østergaard

___________________________
Ane Vandborg

