
Ekstraordinær generalforsamling tirsdag d.15/11 kl.17.00 - ?

Egense forsamlingshus.

Dagsorden

1. Velkomst v/ bestyrelsesformand Susanne Rohr Konge
2.  Valg af dirigent
3. Gennemgang af budget 2023 og kommende besparelser v/ Tove Dohn fra
Friskoleforeningen
4. Hvad betyder det mere konkret i Børnehuset? v/ Susanne Rohr Konge
5. Hvad betyder det mere konkret i Skolen? v/ konst. Skoleleder Signe Askehave og Fjaltring
friskole.
6. Afstemning / Tilkendegivelse:
Er der opbakning til at bestyrelsen, går i gang med det forberedende arbejde, således at vi
kan starte efter sommerferien i en anden skoleform, for at sikre fortsat skoledrift?
7. Valg til bestyrelsen.
På valg: Kathrine Korgaard Rom, Sigrid Juul og Inge Andersen.

Referat:
1. Susanne byder velkommen. Forklarer grundene til at vi skal mødes i dag. Det er

vanskeligt at få budgettet til at hænge sammen for 2023. Der er et faldende børnetal
og det har en medfølgende konsekvens i forhold til vores indkomst. Det er blevet lagt
et budget som passer, men som medfølger nogle nedskæringer. Susanne
gennemgår programmet for aftenen.

2. Susanne er valgt til dirigent.
3. Gennemgang af budget ved Tove Dohn. Der stilles spørgsmål og besvares.

-Vi bytter rundt på punkt 4 og 5, da Fjaltring Friskole venter i et opkald.

4. Vi taler med Ane og Rikke fra Fjaltring Friskole. Det er en lille friskole. Der er 24 børn
i friskolen fra børnehave til 9. klasse. Der er tre ansatte, heriblandt en leder.
Signe laver bagefter sin præsentation af Fjaltring Friskole.

5. I forhold til Børnehuset er ændringerne godt i gang. Der er heldigvis kommet flere
børn til, og så sker der løbende justeringer af personaletimerne.

6. Der stemmes om hvorvidt der er opbakning til Egense Friskole og Naturbørnehus.
Der er 18 tilkendegivelser for og en stemme imod.

7. Vi går til valg til bestyrelsen. Der er tre på valg.
Opstillede:
Tina Andersen
Karsten Borberg Heuckendorff
Martin Knudsen
Thomas Nymann Finnerup



Første valg: Forældrekredskreds (2 år periode)
På valg: Tina Andersen, Thomas Nymann Finnerup
Tina Andersen  blev valgt ind.

Andet valg: Skolekreds (2 år periode)
På valg: Karsten Borberg Heuckendorff, Thomas Nymann Finnerup
Karsten  Borberg Heuckendorff blev valgt ind.

Tredje valg: Skolekreds (1 årig periode)
På valg: Martin Knudsen, Thomas Nymann Finnerup
Martin Knudsen blev valgt ind

Suppleanter:
Thomas Nymann Finnerup
Anja Grøn Witting (Mor til Frederik i børnehaven)

Den nye bestyrelse konstituerer sig ved næstkommende møde.

Der takkes for deltagelse og den ekstraordinære generalforsamling afsluttes.


