Referat fra Generalforsamling på Oure Friskole
Onsdag den 27. april 2022 kl. 17:00
Velkomst m. skolens sang ”Vi sætter spor” – for fuld musik!
1. Valg af dirigent: Lene Hellum Vibjerg
2. Valg af referent: Sille Marie Sales
3. Bestyrelsens beretning v. Forkvinde Anne Kirstine Schultz
Første år med Oure Friskole 2.0.
Præsentation af nuværende bestyrelse og opfordring til at stille op på valg, da friskolens bestyrelse
faktisk har reel mulighed for at sætte spor. Vi sætter selv dagsordenen og præger skolens
udvikling. Tusind tak for i år til den nuværende bestyrelse.
Bestyrelsen sender stor tak til alle ansatte på skolen for aktive input og rigtig godt samarbejde. Vi
spiller hinanden gode! Et lille tæt fællesskab med rigtig mange bolde i luften og som arbejder
fantastisk godt sammen. Aktive forældre som ofte trækker i arbejdstøjet, tak til alle voksne og
børn omkring skolen.
Vi sætter spor i hjerne, hjerte og sjæl. En være- og bæredygtig skole er på vej frem ved fælles
kraft. Vi forældre på skolen tager et aktivt valg om at være friskole-forældre, og bestyrelsen er
dybt imponerede og ydmyge over den deltagelse som forældregruppen har lagt for dagen.
Rammerne for en god og sund skole er sat, og nu starter den rigtig sjove del af processen. Nærvær
er til stede og skolens fremtid ser meget mere sikker ud end for blot få år siden.
Den fælles rengøring er en succes som er udført effektivt og med stor deltagelse. Tak til alle og
især til koordinatorerne for at være med til at drive det i gang.
Tak til Vennerne for at bidrage til fællesskabet med både penge og sociale arrangementer.
Lærerne har fået Blomster, Spirer og Frø til at gro, det skaber pædagogisk udvikling, og vi står nu
mere stabilt end vi har gjort i flere år. De ansatte er en stabiliserende kraft.
Der er fortsat brug for alles kræfter, vi skal gøre vores spor tydeligere og synlige fortællinger skal
bringe os videre.
Oure-Hjælper-Ukraine har skabt opmærksomhed sågar på nationalt tv, det har udviklet nye
fællesskaber og øget den lokale opbakning. Vi skal være flere sammen om at skabe nyt liv i den
nedlukkede del af skolen, og målet er at vi sammen kan holde den ved lige og bruge den.
Vi sætter spor fordi, sammen kan vi mere.
Kort afsluttende kommentar fra afgående bestyrelsesmedlem Mai-Britt: Den allerstørste tak skal
lyde til AK (Forpersonen over dem alle ;-) Hun taler meget men hun handler mere, og hun står her
ved hver eneste arbejdsdag og hun knokler konstant for vores skole.
KÆMPE tak til Anne Kirstine fra alle deltagere (og garanteret også fra resten af forældregruppen)
4. Tilsynsførende Carsten Oxenvad fremlægger sin rapport
Kort introduktion fra Carsten. Tilsynsførende på Køng, Refsvindinge og Oure Friskole.
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