Referat af generalforsamling, tirsdag den 21. april 2020 virtuelt via Google Meet.

Side 1

Referat af generalforsamlingen for den selvejende institution

Det frie Gymnasium
Tirsdag den 21. april 2020
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af ordstyrer og dirigent.
Formandens beretning.
Skolemødets beretning.
Fremlæggelse af årsrapport 2019 for Det frie Gymnasium.
Fremlæggelse af revideret budget 2020.
Indkomne forslag.
Valg af skolens bestyrelse – 5 poster samt 2 suppleanter blandt støttekredsens medlemmer.
(Bemærk medlemmer af skolemødet er ikke valgbare til skolens bestyrelse.)
8. Evt.

1) Valg af referent og ordstyrer.
Sara Mac Dalland er valgt som dirigent
Peter Futtrup er valgt som referent
Sara konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig

2) Formandens beretning.
Det er været et begivenhedsrigtig år.
Skolen har fået en ny rektor og det er skolen og bestyrelsen rigtig glade for.
Et forretningsudvalg/rektortrivselsudvalg holder møder med Sara ca. en gang om måneden. Udvalget består
ud over Sara, af: Allan, Jette og Birgitte fra bestyrelsen.
I løbet af dette skoleår er der også kommet en ny økonomi ansvarlig og det virker også som om det er faldet
godt ud.
Det er også rart at det er de samme elever der kommer til bestyrelsesmøderne fra gang til gang - det sikre en
kontinuitet.
Det er også bestyrelsens oplevelse at der er faldet ro på i forhold til personalesituationen.
Skolens økonomi er også god og det er også med til at skabe ro omkring kerneopgaven.
Det er også dejlig at konstatere at der arbejdes målrettet med samlokalisering.
Derfor er det bestyrelsens oplevelse at der leveres et rigtig godt arbejde hele vejen rundt på skolen.

3) Skolemødets beretning.
Kort efter vores nye rektor tiltrådte, blev der på skolemødet vedtaget en ny og mere udførlig
forretningsorden for skolemødet og efterfølgende er den også blevet videreudviklet.
Derudover har der igennem de sidste par måneder også vores nogle diskussioner på skolemødet om
hvordan vi kan arbejde med at anonymiserer vores afstemninger, men der indtil videre ikke blevet
vedtaget noget.
Derudover har der, ligesom foregående år, været en del diskussionspunkter på skolemødet, om
hvordan vi kan højne fremmødet til møderne - bla. ved det kontroversielle punkt om helt at afskaffe
skolemødet og mere konkret er der blevet nedsat et udvalg med elever der vil arbejde videre med
det.
Vores morgenmøder fungere også fint, men fremmødet er også meget svingende til disse møder.
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Et andet emne der også har haft en del fokus på skolemøderne gennem det sidste skole år er
skolemødepulje og hvad den kan støtte. Det har været en god proces der har understøttet den
læringsdimension som skolemødet også har.

4) Fremlæggelse af årsrapport 2019 for Det frie Gymnasium.
Årsrapport fremlægges kort af MDI.
Vi har fået en blank optegnelse fra revisionen på vores årsrapport. Dermed er det også revisionens
vurdering at skolens økonomi er god.
Det har været en god proces om regnskabet og årsrapporten med revisionen.
Revisoren gennemgår årsrapporten, regnskabet og revisionsprotokollat og konstaterer at regnskabet
indeholder de oplysninger det skal jævn før UVMs skabelon.
Konklusionen er at regnskabet er i orden og der er ingen bemærkninger fra revisionen.
Revision oplever at vores økonomi er god og solid.
Ledelsesberetningen er en god og grundig beskrivelse af skolen igennem det sidste år og den
økonomiske situation samt fremtiden.
Revisionsprotokollatet har ingen anmærkninger ud over at der var nogle tidligere medarbejder der
stadigvæk havde fuldmagter i forhold til banken. Efterfølgende er der dog fulgt op på det og det
forhold er bragt i orden og fuldmagterne er tilbagekaldt.
Generalforsamling tager til efterretning af årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen.

5) Fremlæggelse af revideret budget 2020.
Overordnet set har skolen et overskud på 1,3 mil. før der er sat penge af til samlokaliseringen. Det
vil være realistisk at afsætte 1 mil. fra budgettet til den proces og derfor budgetteres der med et
overskud på 300.000 kr.
Dog skal det nævnes at der en del ukendte faktorer forbundet med den nuværende corona-krise, så
både kan trække i den ene eller anden retning.
Det revideret budget er også gennemgået på bestyrelsesmødet og på skolemødet

6) Indkomne forslag.
---

7) Valg af skolens bestyrelse – 5 poster samt 2 suppleanter blandt støttekredsens
medlemmer. (Bemærk medlemmer af skolemødet er ikke valgbare til skolens
bestyrelse.)
Jan og celice fra forældrekredsen er ikke på valg.
Følgende genstiller op til bestyrelsen:
Helle, Jette, Leif, Alan, Birgitte,
Derudover opstiller Katinka og Tobias som suppleanter.
Bestyrelsen og suppleanter er enstemmigt genvalgt.

8) Evt.
Det vil være en god ide hvis der på hjemmesiden løbende blev skrevet om jubilæet - både hvad der
er blev vedtaget og hvilke overvejelser der pt. er i spil.
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Næste møde bestyrelsen er den 9. juni 2020
Bestyrelsen møde en halvtime før og konstitueres (kl. 16:30)

Formand
Birgitte Koch

Medlem
Jette Gottlieb

Næstformand
Allan Larsen

Medlem
Leif Nordberg

SIGNERET
Medlem
Rep. For Dragen
Helle Bagger09/06/2020
Cecilie Cederstrøm
Underskrevet version kan forespørges

Rep. For Dragen
Jan Rohde Jensen

