Referat fra Kværkeby Friskoles generalforsamling
Den 26-9-2015 kl. 13.00.
Pkt. 1.

Valg af dirigent og referent.
Arne Rugtved blev valgt til dirigent og Else Carlsen valgt til
Referent.
Arne Rugtved oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt,
Der var ingen, der havde noget at indvende mod dette.

Pkt. 2.

Bestyrelsens beretning for støtteforeningens virksomhed i det
forløbne år.
Formanden fremlagde beretningen.
Det har været endnu et fantastisk år i Støtteforeningen
Der var 65 medlemmer af Støtteforeningen sidste skoleår.
Støtteforeningens bestyrelse har et godt samarbejde med
skolens bestyrelse, og deltager ind imellem på deres møder,
for derved at kunne vedligeholde den gode kommunikation.
Der er udarbejdet et ansøgningsskema som skolen skal
benytte, når der søges om midler til skolen og dens elever.
Støtteforeningen har deltaget i flg. arrangementer:
Familiedag, Halloweenfest, solgt julestjerner, deltaget i
fastelavnsfest, stået i garderobe ved Eldoradofest, servicering ved
valg på skolen, blomstersalg til mors dag, samt sponsorløb.

Ydet støtte til: tur i svømmehal, materialer til legeplads, fastelavn i
SFO, tur i Legeland i sommerferien, is på første skoledag, skolebest.
generalforsamling samt mad til arbejdsdag.

Formanden ønskede mere opbakning fra forældrene til deltagelse
ved Støtteforeningens arrangementer, ønskede også at flere blev
medlem af foreningen.
Støtteforeningen gjorde opmærksom på sig selv ved annoncering på
intra, fb, mail til medlemmerne.
Formanden takkede sponsorerne for støtte.
Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 3.

Det kontrollerede regnskab forelægges til godkendelse.
Regnskabet blev udleveret og kassereren gennemgik regnskabet, der
var godkendt af bilagskontrollanterne. Kassereren oplyste om de
forskellige arrangementer, som Støtteforeningen havde deltaget i og
ydet tilskud til.
Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4.

Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, som blev vedtaget.
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Pkt. 5.

Indkomne forslag (skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest
dage før).
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Pkt. 6.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg: Henriette Jørgensen ønskede genvalg,
og blev genvalgt.
Else Carlsen ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen.
Annika Svensson og Graham Lucas blev valgt til bestyrelsen.

Pkt. 7.

Valg af op til to Suppleanter til bestyrelsen.
På valg Lis Stuckert og Gurli Jørgensen begge blev genvalgt.

Pkt. 8.

Valg af 2 bilagskontrollanter, der ikke må sidde i
Støtteforeningens eller Kværkeby Friskoles bestyrelse.
Annette Hansen og Peter Stegmann blev genvalgt.

. Pkt. 9.

Eventuelt
Der var intet. Dirigenten takkede for god ro og orden.
Referent Else Carlsen

