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27. april 2022

Referat af generalforsamling Den Grønne Friskole 2022
1. Valgt dirigent
Nikoline Frostholm er valgt som dirigent
Helle Schouw er referent
Formalia:
GF er korrekt indkaldt den 8. april 2022
Dagsorden godkendt
2. Forperson Jakob Lodberg aflægger bestyrelsens beretning.
Se skriftlig beretning på skolens hjemmeside
3. Skoleleder Dorthe Junge aflægger skoleledelsen beretning.
Se skriftlig beretning på forældreintra
4. Tilsynsførende Knud Nordtofts beretning.
Se skriftlig beretning på skolens hjemmeside
Knud Nordtoft blev genvalgt som tilsynsførende
5. Skolelederen fremlægger årsregnskabet 2021 til orientering.
Regnskabet for 2021 viser et overskud på 318.000 kr.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.
a) Ingen på valg i 2022
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.
a) Jakob Lodbjerg er på valg og ønsker genvalg
Ingen andre stiller op
Jakob Lodbjerg blev genvalgt, på valg igen i 2026
8. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds.
Rikke Plougsbæk og Kasper Magnussen stiller op for forældrekredsen eller
skolekredsen som de eneste.

Rikke Plougsbæk valgt for et år i forældrekredsen
Kasper Magnussen valgt for et år i skolekredsen
Den nye bestyrelse pr. 28 04. 2022
Jakob Tøt Lodbjerg – Forældrekredsen, på valg i 2026
Mikkel Halbye Mindegaard – Forældrekredsen, på valg i 2023
Maria Lanng – 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
Kasper Magnussen – Suppleant for forældrekredsen, valgt for et år
Rikke Plougsbæk – Suppleant for skolekredsen, valgt for et år

9. Indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag.

Eventuelt.
Bestyrelsen kom med en reminder om forældreakademi den 17. maj, og en
opfordring til at sprede budskabet i alle familiegrupper, så vi kan få gang i
forældreakademi igen. Der kommer en tilmelding ud på forældreintra
Derudover blev følgende temaer bragt på bane; Forældres idéer til autentiske
modtagere til et innovationsforløb, Evaluering af den aldersintegrerede
organisering samt Programmering som et tilbud til eleverne på skolen / Coding
Pirates.

