
Generalforsamling NFS 10. april 2021 kl. 13-15 Virtuelt på Teams.

Referat

22 loggede på fra start.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere samt godkendelse af dagsorden.

Ole Linder er valgt som dirigent
Britt Dyrhøj Hansen er valgt som referent
Som stemmetæller bruges håndsoprækning. Karina og Ole er valgt som
stemmetællere af hænder i chatten.

Dagsordenen er godkendt og udsendt rettidigt.

2. Bestyrelsesformandens beretning.

Jonas fortalte om fortid, nutid og fremtid i hans beretning.
Vedlægges referatet.

3. Tilsynsførendes beretning.

Knud Nordentoft (certificeret tilsynsførende) fremlagde hans beretning baseret på
besøg på skolen, samt virtuel undervisning.
Det er 5. år, at Knud fører tilsyn med skolen, hvilket han ser som en fornøjelse.
Han oplever sikker drift og god udvikling.
Han konkluderer at undervisningen står mål med folkeskolen, og at skolen lever op til
alle krav. Vi har en dejlig skole med stærk platform i værdier.
Børnene lærer og trives godt.
Vedlægges referatet.

4. Gennemgang af den reviderede årsrapport.

Charlotte Friis Voxted (revisor i Beierholm) fremlagde årsrapporten.

Ingen påtegninger på regnskabet.
Der er stabile tal i regnskabet gennem flere år.
Indefrosne feriepenge har kostet på lønudgifterne
Undervisningen har været billigere grundet corona, da kurser og lejrskoler har været
aflyst :(
Varmepumpen har kostet på bygningssiden.
Omlægning af lån har givet øgede låneomkostninger.
Konklusion: Vi kan være godt tilfredse med overskuddet på ca. 375.000kr
De likvide midler er steget med ca. 1 mio, hvilket er flot.

Ros til skoleleder, administration og økonomiudvalget for at have styr på økonomien.
Rapporten vil være at finde på hjemmesiden, når den er underskrevet af bestyrelsen.



5. Fremlæggelse af budgettal for det kommende år, herunder planlagte arbejder.

Karina Mortensen fra økonomiudvalget fremlagde budgettet for det kommende år.
Vi ønsker en drift i balance, et langsigtet overblik og mulighed for at disponere
økonomisk uafhængigt.

Der er planlagt udskiftning af vinduer i hovedbygning og salen samt renovering af
tag.
Der kom spørgsmål omkring om vinduerne kunne renoveres i stedet for at udskifte.
Skoleleder fortalte at kun få vinduer ville kunne renoveres, derfor bliver de skiftet til
nye.

Slides vedlægges referatet.

6. Fastsættelse af skolepenge. Bestyrelsen indstiller beløbsstørrelsen, hvorefter bestyrelse
og generalforsamlingen i fællesskab træffer beslutning om beløbsstørrelsen for
skolepengene og forældrebetalingen for skolefritidsordningen.

Økonomiudvalget har udarbejdet et langsigtet overblik over økonomien, hvilket har
vist at der på sigt vil blive generet et underskud, og at likviditeten vil blive udhulet til
trods for overskud pt.

Bestyrelsen foreslår pr. 1/1-22, at:
- Skolepenge sættes op med 50 kr pr. elev
- Søskenderabat nedsættes fra 50% til 40%
- der sker en stigning hver 2. år for at modsvare lønstigninger, inflation m.m., dog kun
hvis det er nødvendigt.

Der kan som tidligere søges om friplads i fordelingssekretariatet. Ligesom
bestyrelsen kan søges om nedsættelse. Her vil en vurdering være konkret og
individuel. Dette har tidligere givet anledning til udfordringer.

En stigning vil medfører 145.680kr. Stigning skal kun skabe balance, ikke et særligt
overskud, som ikke er nødvendigt.

Spørgsmål om stigningen og søskenderabat. NFS vil gerne være en social ansvarlig
skole, hvor man ikke udelukkes grundet økonomi.

Der blev stemt om forslaget.
18 ud af 20 deltagere stemmer for forslaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsen er ansvarlig for at
forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges af og blandt alene
personer, der tilhører forældrekredsen.



Karina Mortensen, mor til Athena (Timeland) er ikke på valg i år.

Følgende personer er på valg i år:
- Laust Tophøj (er udtrådt af bestyrelsen og der skal vælges en repræsentant

for hans sted i 1 år)
- Anine Molsted er på valg (modtager ikke genvalg)
- Jonas Sprogøe, far til Georg (timeland) er på valg (modtager genvalg)
- Britt Dyrhøj Hansen, mor til Malene (ballonerne) er på valg (modtager

genvalg)

- Peter, far til Andreas (goplerne), stiller op.
- Tine, mor til Knud (timeland), Magdalene (boblerne) og Esther (ballonerne)

stiller op.

Ingen afstemning, alle er valgt.
Velkommen til Peter og Tine i bestyrelsen.

Derudover blev der valgt tre suppleanter:
- Annette Meier Schmøde, mor til Otto (junglen), Eskild & Jonathan (goplerne)

og Julius (ballonerne) (modtager genvalg)
- Karina Bossen, mor til Rebekka (Gopler+)
- Nooshin, mor til Viggo (junglen) og Emil og Elen i (goplerne)

Ingen afstemning, alle er valgt.
Velkommen.

Bestyrelsen konstituerer sig på næste møde tirsdag den 20. april kl. 18 på NFS, hvis
det kan lade sig gøre, og med pizza fra kl. 17:30. Alternativt mødes vi virtuelt.

8. Evt. beretninger fra nedsatte grupper

Ingen beretninger.

9. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

10. Eventuelt.

Arbejdsdag / weekend:
Vi ved endnu ikke om der bliver en arbejdsdag / weekend inden sommer grundet
corona, men vi håber at det bliver en realitet.

Bålhytten trænger til træbeskyttelse, og dette kan ikke gøres, når børnene er til
stede. Kontakt Thomas hvis man har lyst til at bruge et par timer i en weekend.


