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THYPR VATSKOLE

REFERAT AF ORDINÆRT FORÆLDREKREDSMØDE
(GENERALFORSAMLING)

Tirsdag den 17. april 2018 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Velkomst og orientering om varslingsperiode i henhold til vedtægter.

Bestyrelsen bød velkommen.

2. Valg af dirigent

Søren Kvoldsgaard Lynge blev vagt.

Søren orienterede om atforældrekredsmødet er lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

3. Bestyrelsen aflægger beretning

Bestyrelsen aflagde beretning. (beretningen er at finde via dette link:

http://www. thyprivatskole. dk/referater-bestyrelse

4. Bestyrelsen forelægger den reviderede og godkendte årsrapport til orientering.

Bestyrelsen havde overdraget hvervet omkring fremlæggelse af revideret og godkendt årsrapport

til skoleleder.

Han berettede, at årets resultat er et overskud på kr. 362.588 og der var budgetteret med et

overskud på kr. 320.000. Resultatopgørelsen 2017 blev fremlagt iforhold til budgetteret

resultatopgørelse og balance pr. 2017. Overskuddet er større end budgetteret bl.a. p.g.a.

udskydelse af investeringer til ny legeplads ved børnehuset til i2018.

Skolen har med dette resultat nedbragt negativ egenkapitalfra 2016 på kr. 427.149 til kr. 64.561.

Den likvidebeholdning erfortsat positiv og med en fordobling iforhold til 201 6.

5. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering

Bestyrelsen havde overdraget hvervet omkring fremlæggelse af det vedtagne budget til skoleleder.

Han berettede, at det budgetterede resultat forventes at ligge på omkring kr. 204.924 i

overskud.

Han berettede efterfølgende, at der i budgettet er lagt vægt på investeringer til ny legeplads i

børnehuset, flere ture og udflugter i skolen og børneh uset.

Ligeledes berettede han omkring etablering af 7. kl. efter sommerferien, at det vil kræve

investeringer til indretning af lokaler m.m.. og der vil blive brug for en lærer mere.

Skolelederen og bestyrelsen er i gang med processen.

Ligeledes er skolelederen og bestyrelsen i gang med processen omkring ansøgning af ny

afdelingsleder i børnehuset.

Efterfølgende berettes det, at der i skoleåret 2019/20 opstarter en 8. kl. og i skoleåret 2020/2 1 en

9. kl..

Det vil kræve ansættelse af yderligere 1 ny lærer i 2019 og en i 2020.



Der blev efterfølgende stillet spørgsmål iforhold til opstart af 7. klasse næste skoleår. Disse blev

besvaret på bedste vis udfra, hvad vi ved nu.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg

Aase Kirstine Mejisø Guld — skolerep. (modtager genvalg)

Klaus Tange Kappel— børnehusrep.(modtager genvalg)

Else-Marie Overgaard Holmenes — skolerep. (modtager genvalg)

Indkomne forslag

Ingen

Det blev enstemmigt vedtaget at Aase Kirstine Mejisø Guld, Klaus Tange Kappel og Else-Marie

Overgaard Holmenes er genvalgt.

7. Valg af suppleanter. i repræsentant fra skole ogi repræsentant fra bØrnehuset, vælges for i år.

Indkomne forslag

René Holm Carlsen

Anita Spanggaard

Anita Spanggaard blev valgt som suppleant for børnehaven og René Holm Carlsen blev valgt som

suppleanterfor skolen.

8. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen ønsker at tilføje følgende til pkt. 9 i vedtægterne:

Kandidatforslag til valg iforældrekredsen indleveres skriftligt og med kan didaternes accept til

bestyrelsen, senest 7 dage før forældrekredsmødet.

Bestyrelsen har mulighed for at opstille kandidater helt frem til valget.

Forslaget blev vedtaget og kommer til at stå under pkt. 9 i vedtægterne.

9. Eventuelt.

Personalesituationen i børnehaven blev kort taget op.

Lookoutens betydning blev skitseret i korte træk. Yderligere information, hvis det bliver nødvendigt.

Opstart af 0. og 7. kl. blev kort omtalt. Invitation til informationsaften udsendes snarest.

Dirigent, Søren Kvoldsgaard Lynge, den 17. april 2018.


