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Støtteforeningen
Husk at støtteforeningen
afholder generalforsamling
den 6. maj. Der startes med
fællesspisning kl. 17.30 og
generalforsamlingen starter kl.
19.00.

Skolehjem-samtaler
I næste uge er det 1. og 5.
klasse, der har skolehjemsamtaler tirsdag og onsdag.

Idrætsdag
Fredag i næste uge afholder
elevrådet idrætsdag, hvor
personalet er afsted til
pædagogisk weekend. Der
kan stadig bruges flere voksne
til dagen, så har I mulighed, så
sig endelig til.

Nyt logo
Et kig på den nye logo. Vi
afventer den endelige fil,
hvorefter logoet vil komme i
brug.

Generalforsamling
Onsdag aften blev der afholdt generalforsamling her på
skolen. En god aften, hvor Peter fra friskoleforeningen
startede med at fortælle om, hvad der rør sig i
friskoleverdenen lige nu. Herefter fortale tilsynsførende
Jonna Granum om hendes tilsyn (Rapporten kan ses på
hjemmesiden). Jonna har travlt med plejehjemmet, og
trækker sig derfor fra sommerferien fra posten som
tilsynsførende, og der skal derfor findes en ny. Dette vil
blive gjort på en ekstraordinær generalforsamling. En
stor tak til Jonna for hendes store arbejde gennem de
sidste 6 år. Herefter afholdte bestyrelse og ledelse
beretning, hvor vi kunne afsløre nyt logo for skolen,
byggeplaner og hvad, der ellers arbejdes med i
bestyrelsen. Økonomien ser sund ud. Vi har i 2014
budgetteret med et overskud på 200.000 kr. og vi har
ramt 230.000 kr., hvilket er meget tilfredsstillende. En
sund økonomi, med 1,6 millioner stående i banken.
Flere bestyrelsesmedlemmer var på valg, hvor de fleste
valgte at genopstille. Brian Jensen (bestyrelsesmedlem),
Helle Dyrholm Lund (suppleant) og Kim Malmquist
(suppleant) fratrådte deres poster. En stor tak for jeres
store indsats!
Den nye bestyrelse består af følgende: Stine Michaelsen,
Nikolaj Stidsen, Bjarke Andersen, Malene Strathe, Tove
Hvid, Jeanett Post, Christina Z. Sørensen. Suppleanter:
Helle Lysdal og Iben Pedersen. Tillykke med valget til jer
alle.

