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14. juni 2021

Referat af generalforsamling Den Grønne Friskole 2021
1. Valgt dirigent
Nikoline Frostholm valgt som dirigent
Helle Schouw er referent
Formalia:
GF er korrekt indkaldt den 27. maj
Dagsorden godkendt
2. Forperson Phie Ambo aflægger bestyrelsens beretning.
Se skriftlig beretning på skolens hjemmeside
3. Tilsynsførendes beretning.
Se skriftlig beretning på skolens hjemmeside
4. Skolelederen fremlægger årsregnskabet 2020 til orientering.
Årsregnskabet findes på forældreintra
Der er et underskud, hvor den største årsag er den
feriepengeforpligtigelse alle virksomheder har fået i 2020 pga den nye
ferielov. Det har vores økonomiske rådgiver desværre ikke rådgivet os om,
og bl.a. derfor er det samarbejdet ophørt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.
a) Phie Ambo er på valg og ønsker ikke genvalg
Pernille Tjørnemark stiller som den eneste op
Pernille Tjørnemark er valgt for forældrekredsen, på valg i 2025
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.
a) Julie Kyndesgaard er på valg og ønsker genvalg
Ingen andre stiller op
Julie Kyndesgaard blev genvalgt, på valg igen i 2025

7. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds.
Maria Lanng stiller op for forældrekredsen som den eneste
Maria Lanng valgt for et år i forældrekredsen
Stig Tackmann stiller op for skoleskredsen som den eneste
Stig Tackmann valgt for et år i skolekredsen
Den nye bestyrelse pr. 14. 06. 2021
Jakob Tøt Lodbjerg – Forældrekredsen, på valg i 2022
Mads Farsø Rasmussen – Forældrekredsen, på valg i 2023
Pernille Tjørnmark – Forældrekredsen, på valg i 2025
Josefine Weng – Skolekredsen, på valg i 2024
Camilla Vad –Skolekredsen, på valg i 2024
Julie Kyndesgaard – Skolekredsen, på valg i 2025
Maria Lanng – Suppleant forældrekredsen, valgt for et år
Stig Tackmann– Suppleant for skolekredsen, valgt for et år
Eventuelt.
Dorthe holdt takketale til Phie
Josefine fra bestyrelsen holdt takketale til Phie
Spørgsmål om sikker skolevej på Strandlodsvej, fodgængerovergang,
cykelstier m.m.
Mikkel fra bestyrelsen vil undersøge status hos Københavns kommune
Herefter kom der flere spørgsmål til skolens og Legeri/klubbens
personaler og hverdag, der har været meget anderledes pga Coronaåret.
Alle ser frem til og glæder til at hverdagen vender tilbage.
Skolens mobilpolitik står ikke længere på hjemmesiden.
Politikker vil fremover kunne ses på Forældreintra

