Referat af årsmøde i Fonden VSF, Vester Skerninge Friskoles fond
Tid & sted: Online møde i Zoom. 15. april 2021
Årsmødet har følgende dagsorden;
1) Bestyrelsens beretning
2) Aflæggelse af fondens årsberetning
3) Aflæggelse af fondens reviderede regnskab
4) Valg af op til to forældre til fondsbestyrelsen.
5) Orientering om valg fra Lærergruppen til fondsbestyrelsen.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer fra skolebestyrelsen
7) Evt

Fra fondsbestyrelsen deltog Lene B. Vestergaard, Erla Ingvarsdóttir, Magnus Kjeldsen, Tina Rasmussen,
Nynne Dyrhauge, Chanette Bach Mikkelsen.
Der var ikke andre fremmødte til årsmødet, som var inviteret med direkte link til Zoom mødet via
forældreintra.
Erla bød velkommen til mødet. Derefter blev Claus Borre valgt som referent for årsmødet.

Dagsorden
1. & 2. Fondes årsberetning v. bestyrelsens formand
Erla læste op fra den skriftlige beretning. Der var ingen spørgsmål til beretningen. Chanette
kommenterede, at ét af 2020 projekterne vides ikke at komme i mål. Opgaven blev for stor. Ønsker at
Fonden retter henvendelse til eleverne som ansøgere. Erla meddeler til ansøgernes kontaktpersoner. Lene
Vestergaard

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Lene Vestergaard gennemgik årsregnskabet for 2020. Den skriftlige og reviderede udgave er samlet i
samme dokument som årsberetningen.
På balancen har Fonden en beholdning på 78.024,- kr.
Lene Vestergaard kommenterede, at bestyrelsen af denne beholdning har uddelt 30.000,- kr i foråret 2021,
men der er fortsat mange penge til det kommende års projektansøgninger.
Det blev drøftet, at det er ærgerligt når bevilligede projekter ikke bliver realiserede. Når pengene er
bevilliget vil vi meget gerne de bliver brugt. Det er ikke meningen fonden blot skal akkumulere.

4. Valg af forældrerepræsentanter.
Tina Rasmussen og Claus Borre er på valg, og modtager genvalg. Der meldte sig ikke andre kandidater. Tina
Rasmussen og Claus Borre blev genvalgt.

5. Orientering fra lærergruppen
Lene orienterede om at Lene Vestergaard fortsætter som lærerrepræsentant. Efter sommerferien kan det
blive klart hvem der deltager fra lærergruppen. Lene Vestergaard er pt. eneste repræsentation på grund af
barsel mv. i lærergruppen.

6. Valg fra skolebestyrelse
Valget fra skolebestyrelsen foregår efter konstitueringen til bestyrelsen, efter Vester Skerninge Friskoles
generalforsamling, som afholdes senere i aften.

7. Evt.
Efter næste møde, siger vi farvel til Magnus i Fondens bestyrelse, da Magnus afslutter 9. klasse. Nynne vil
heldigvis gerne fortsætte. Magnus fortæller at de er i gang med elev-videoen. Lene V. holder møde med
Nynne og Magnus i den kommende uge.
Erla takkede for god ro og orden, hvorefter årsmødet blev suspenderet, og deltagerne gik videre til skolens
generalforsamling.

Således oplevet,
Claus Borre.

